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 مقدمة
 بسم اهلل الرمحن الرحيم



بالل  ه من شرور انفسنا ومن  لل  ه نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ ان الحمد
 سيئات اعمالنا .

له  لا هادي لهفضلل ومن ي   له ا مضل   لف من يهدِ الل  ه    . واشهد ان لاا
 الاالل  ه وحده لاشريك له واشهد أن محمداً عبده ورسوله . وبعد :

ما لعلوم العربية عامة والنحو  ى المشتغلين بطلب العلم الشرعيعل فلايخفى
لوم  بين ع مة  ية عظي من اهم صة  لة .خا سيرالوحيين  الآ تاح لتف نه المف فا

ل الفقه ـ ولذا فقد والاصولين ـ اعني اصول الدين واص لبناء مهم ركنو
 . فشرعوا في البحث والتصنيف فيه اهتم اهل العلم منذ القرون الاولى به

 بين مطول ومختصر.
ل  تاليف  الل  ه عبد بيأوكان  في ال طولى  يد ال عالى ال لك رحمه الل  ه ت بن ما

لق   لم ي تي  ته ال يه هوالفي ماألف ف شهر  من ا لم وكان  هذا الع صيل ل  والتا
صر   حو مخت سين في الن مام الدار من اهت قت  ها مالا شية  ب شرح وتح من 

ما شهر  من ا مةأوحفظ وكان  شرح العلا شروح هو من  ها  هاء  لف علي ب
بن عق الدين  يل رحمه الل  ه تعالى .ا

حو.  لم الن تذكير لع صير وال جاً للتب لب منه سني الط من اول  ته  قد اتخذ و
يت  لااني را ته  -ا ما اردت مذاكر شو   -كل من ح يه  نه  ماف لاينتفع م

 متممة فاتت المؤلف ين ان يذكراها .طالب العلم ومسائل 



 ب 

مم يه اله ضعفت ف يه البركة و من قل ت ف في ز عن ا و صرت  مام توتقا
ئر العلوم  ببالي ان اضع له  اخ ر خطر . لكل ذلك وامورالمطولات في سا

حاً تهذيب يه منه ذف أ يد عل ته . واز ئل تح يل لاطا يه من حشو وتطو ماف
مع  قدمتها ه في م لاخرى و حو ا من كتب الن عة  سائل الناف من الم ته  مافا
عيش .   لابن ي صل  شرح المف يب و ني اللب شموني ومغ شرح الا مع و الهوا

لاكثر  عالى  باذن الل  ه ت عاً  صغرحجمه جام مع  كون  مع لي لم .  سائل الع م
الامثلة من كتاب الل  ه تعالى وسنة نبيه صلى الل  ه عليه  قديمالحرص على ت

لى  صاً ع سالة حر كل م حد ل ثال وا باً بم فاء غال جد . والاكت سلم ان و و
  الاختصار .

ية  وليكون تبصرة رصينة الماخذ للمبتدي وتذكرة للمنتهي فهوالتذكرة النحو
بن عقيل ( ، 1تحفة القماعيل . وسميتها بـ )  في تهذيب وتكميل شرح ا

يثقل  اسال الل  ه تعالى ان ينفعني ومن قرأها في الدنيا كما نفع باصلها .وان
 بها ميزان اعمالي في الاخرة انه سميع عليم ،

 



 كتبه و

 عبدالقادرشاكر

هـ 8241يف مجادى االوىل  

                                                 
عيل زيادة واختالف يف ترتيب حروف القماعيل مجع قمعال بكسر القاف وهو سيد القوم  . ويف قما 1
 وهو كذلك بالنسبة الصله باذن اهلل تعاىل . ( يف اشارة اىل زيادة وتصرف يف شرحه رمحه اهلل .عقيل )
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 مقدمة
 يف تعريف الكالم والكلم والكلمة

 

 .فأما الكالم فهو عند النحاة اللفظ املفيد فائدة حيسن السكوت عليها 
كلمة وهو ما تركب من ثالث كلمات  هواما الكلم فأسم جنس واحد

كقوله عند النحاة لغة مرادفة للجملة املفيدة ال يف فأكثر وأما الكلمة فهي

 ۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې    ۋۆ  ۈ         ۈ  ٴۇ  ۆۇ      چ : عاىلت

ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے   چ : سبحانهأشارة إىل قوله ]املؤمنون[ 

 ]المؤمنون[   ے    ۓ  

 . وعند النحاة : لفظ موضوع ملعنى مفرد وهي أما اسم أو فعل أو حرف

 
 
 

 ٭   ٭   ٭
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 فصل
 يف عالمات األسم

 

ها اجلر ويشمل اجلر باحلرف واألضافة والتبعية وأجتمعت   من 1وهي كثرية
 .بسم اهلل الرمحن الرحيم : يف 

ومنها التنوين وهو اربعة أقسام وهي تنوين التمكني وهو الالحق لألمساء 
 قولته تعتاىل :  املعربة كزيد وتنوين العوض وهو اما عتوض عتن ةلتة  و   

 ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ

عوضا عما تضتاف اليته كقولته    "كل"تاو عوض عن اسم وهو الالحق ل

  .]النور[ې  ې  ى  ى  ائ  ېۅ          ۅ   ۉ  ۉ  ې چ : تعاىل

 . و غواٍش أو عوض عن حرف وهو الالحق لنحو :جواٍر
وتنوين التنكري وهو الالحق لألمساء املبنية فيدل على تنكريها  و :مررت 

  اخر . بسيبويه وسيبويٍه
 .ملونث السامل وتنوين املقابلة وهو الالحق جلمع ا

واالسناد وهو تعليق خرب مبخترب   .ومن عالمات االسم النداء  و :يا هذا 
 2عنه . اوطلب مبطلوب

                                    
ن والنداء والتعريف وقد اكتفى كثري من النحاة بذكر مخس من عالمات االسم وهي اجلر والتنوي 1

واالسناد للفعل واغفلوا الباقي . والناظر يف هذه العالمات جيد ان كثريا من االمساء التقبلها  و : 
كيف . فانه اسم اليقبل التعريف والالتنوين والالنداء . فكان لزاما ذكر عالمات اخرى لتكون 

 جامعة لسائر االمساء .
 1/22همع اهلوامع  2
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  و : احلارث  1والتعريف
 : أي كونه مضافًا اومضافًا اليه . و : يوم الدينواالضافة 

وبه استدل على امسية "مهما" لعود اهلاء عليهتا يف   . عليهوعود الضمري

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   چ ىلقولتتتتتته تعتتتتتتا 

 ڄ  ڃ

تدل علتى امسيتة   ست أي والؤه من غري فصتل .وبتذلا ا   ومباشرة الفعل 

 ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ   گ  چ  : كمايف قوله تعاىل "كيف"

فيجاب : علي   و: َمن دخل البي  ؟ وصحة نيابة االسم الصريح عنه . 
 ح عن اسم االستفهام .. أي دخل البي  . فناب االسم الصري

  نعته وةعه وتصغريه .من عالماته ايضًا: و
 
 
 
 

 ٭   ٭   ٭
 
 

                                    
يف لغة طئ انظر همع اهلوامع  "أم"لشموله هلا ولت  "ال"ول بعض النحاة : قبول وهو امشل من ق 1
1/22 
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 فصل

 في عالمات الفعل
 

وينقسم اىل ماض ويتميز بدخول تاء الفاعل وتتاء التأنيتث الستاكنة ويتاء     
 الفاعلة.

 عليه.  ملومضارع ويتميز بصحة دخول 
 وأمر ويتميز بقبوله نوني التوكيد .

كلمة على االمر ومل تقبل نون التوكيد فهي اسم فعتل   تو :   فأن، دل  ال
 اقبل وتعال .

 ممانهمتا إذا اقتبن بهمتا متا     رييدل كل من املاضي واملضارع على غوقد 
 يدل على ذلا كما سيأتي بأذن اهلل .

 
 

 ٭   ٭   ٭
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 فصل

 في عالمات الحرف
 

ا يقابتل  وعنتد النحتاة مت   . منها طترف الشتيء    يدل على معاٍن: وهو لغة 
  ئعتدم قبولته لشت   معنى يف غريه وعالمته لى أو ما دل ع. األسم والفعل 

ثالثة أقسام خمتص باألمستاء كحتروف    ومن خواص األسم أو الفعل وه
 .اجلر وخمتص بالفعل  كلم ولن وال

 ومشبك بينهما كاهلمزة. 
 
 

 ٭  ٭  ٭
 باب

 المعرب والمبني
وهو ما سلم من شبه احلرف األمساء بهذا األعتبار قسمان األول :معرب 

 ن يتاثرآخره بالعوامل.أب
: وهتي   التاليتة  الثاني مبين وهو ما اشبه احلرف عند النحاة بأحد األوجته 

 . ف واحد كالتاءمشابهته يف الوضع بأن يكون موضوعا على حر
 "هل "نى كمتى فهي اسم استفهام شابه  عأو مشابهته يف امل 

 .وعدم التأثر بالعامل كأمساء األفعال أو مشابهته يف النيابة عن الفعل 
 .أو مشابهته يف األفتقار الالمم كاألمساء املوصولة 
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 إىل متمكن أمكن وهو املتصرف كزيد -اي املعرب  -وينقسم 
 .كامحدومتمكن غري امكن وهو املمنوع من الصرف 

 

 ٭   ٭   ٭
 فصل

جئ به لبيان مقتضى العامتل متن حركتة اوحترف اوستكون      ما  باألعرا
 . 1اوحذف
عنه عالمة اعرابية ترمز اىل معنى  أينش هومايؤثر يف اللفظ تاثريًا:  والعامل

  2خاص كالفاعلية واملفعولية
فهوماجئ به اللبيان مقتضى العامل من شبه االعراب ولتيس  :  البناء واما

 . 3حكاية اواتباعًا اونقال اوختلصا من سكونني
 

قبيتل   ختر الكلمتة هتو متن    ليس كل متا يظهتر متن حركتات يف ا     / تنبيه
اعتراب وحركتة    االعراب بل احلركات على التفصيل سبع  وهي :حركتة 

 بناء وسيأتي بيانهما إن شاء اهلل تعاىل .
ر حبسب بالرفع أو النصب أواجل "ميد"وحركة حكاية  و حركة الدال من 

دون النظر اىل اثر العامل الداخل علتى األستم    موقعهما يف الكالم احملكي

                                    
 ط در الكتب العلمية والتسهيل البن مالا  22/ 1شرح االمشوني مع حاشية الصبان  1
 
 22/ 1النحو الوايف    2

 
 املصدر نفسه 3
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 . احملكي
 . وحركة اتباع كقراءة )احلمِد هلل(بكسر الدال 

 وحركة نقل كقراءة )أمل تعلَم أن اهلل( بفتح امليم.
 ."يكن"بكسر  نون  )مل يكن الذين(:  وحركة ختلص من سكونني  و

 .1" كالمي وحركة مناسبة كحركة الميم في نحو  "

 
 

 ٭   ٭   ٭
 فصل

 في األفعال
 

ما  . ألول املاضي وهو مبين على الفتح ككتباملبين من األفعال ضربان :ا 
مل يتصل به ضمري رفع فيبنى على السكون أو  واو اجلماعة فريفع بالضمة 

. 
ئن ويدل على االستقبال ان اقتضى اريتعني معناه للمضي ان جتردعن القو

 .غفر اهلل لا : و طلبًا
 ، 2وعلى احلال ان قصد به االنشاء كبعُ  
 . على السكون كأكتْب :األمر ويبنى لثانيا

                                    
 ط دار الكتب العلمية 22/ 1همع اهلوامع  1
 
 ما بعدها ط دار الكتب العلميةو 1/32همع اهلوامع    2
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وأما املضارع فمعرب ما مل تتصل به نون توكيد ومل يفصتل بينهمتا فاصتل    
 ّنعلى السكون  و يكتتبَ ينبى أو نون نسوة ف . كتضربان فيبنى على الفتح

 . َنويكتْب
وهوصاحل للحال واالستقبال حبسب القرائن ويرجح احلال عند جترده من 

 .ال كاالن القرائن اواقبن مبا يدل على احل
لبتاب   اوكان خربًا . وقد يدل ايضا على املضي اذا اقبن بت مل وملا وقد واذ

 . 1يقوم الليل كان  و: كان ميٌد
 

 ٭   ٭   ٭
 

 فصل
 ، "ستوفَ "ت او الفتتح كت   "مل "تاما على  السكون ك. واحلروف كلها مبنية 

تص مشبك يف دخوله على االسم والفعل كهتل وخمت  : ثم هي ثالثة انواع 
 .وخمتص باألفعال كلم . باألمساء كحروف اجلر

 ،اوعامل كحروف اجلرواجلزم  . مهمل كهمزة االستفهام وهي اما
واالصل يف كل حرف خيتص ان يعمل ويف كل حرف الخيتص االيعمتل .  

 اليت يف حيزها فعل فانها ختتص به والتعمل "هل"وخرج عن هذا االصل 
  . 2ا الختتص ومع ذلا تعملالنافيات فانه "ما وال وان"وكذا  .

                                    
 ومابعدها ت ط دار الكتب العلمية 1/32همع اهلوامع   1
 
 ومابعدها ت ط دار الكتب العلمية 33/ 1همع اهلوامع  2
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 باب

 يف االعراب وأنواعه 
،وانواعه اربعتة : رفتع ونصتب  ويشتبك فيهمتا      تقدم تعريفه هو والبناءو

 األمساء واألفعال وجر خيتص باألمساء وجزم خيتص باألفعال .
امتا  بالكسترة و فاجلر اما بالفتحة وفالنصب اما فأما الرفع فيكون بالضمة و

تفصيله بتأذن اهلل  سوى ذلا فنائب عنها كما سيأتي بالسكون وما فاجلزم 
 تعاىل .

 

 ٭   ٭   ٭
 
 فصل

 في األسماء الستة
وترفع بالواو وتنصب بتاأللف وجتتر    هن . ذو، فم، حم، ، أخ وهي اب ،

 بالياء ،
لتتميز . أن تكون مبعنى صاحب  و :رأي  ذا علم  "ذو  "لكن يشبط يف 

 . "الذي" الطائية فهي مبنية مبعنى "ذو  "عن 
 موال امليم وإال أعرب  باحلركات . "فم  "ويشبط يف 

كات راب واخ و حم  لغتان اخريان هي النقص وهي األعراب باحل: ويف  
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 فاطمة . ليث  ومررت حبِم ميد و رأي  اَخ هذا اُب جمردة   و :
األلف رفعا ونصتبا   ىدرة علق:القصر وهي األعراب باحلركات املوالثانية 
 ومررت بأبا ليث . و :رأي  ابا ميد وجاء ابا أمحد ،وجرا  

 ألعراب هذه األمساء باحلروف شروٌط أربعة :و
 األول :ان تكون مضافة واال اعرب  باحلركات الظاهرة .

فنحو :  ياء املتكلم واال اعرب  باحلركات  املقدرة . الثاني :ان تضاف لغري
بضمة مقدرة ورأيت    مررت بأبي جمرور بكسرة مقدرة  وجاء اخي مرفوع

 اخي منصوب بفتحة مقدرة . 
 تو: رأيت     الثالث :ان ال تكون مصغرة لئال تعرب باحلركتات الظتاهرة.  

 ومررت بأبيِّ سعٍد وجاء ُأبيُّ سامٍل . عمٍر ُأخيَّ
 : كما يف قولته تعتاىل   ة فأن ةع  اعرب  باحلركاتدرفالرابع :ان تكون م

ان ثنيتتت  و ]التوبتتتة[ ڱ چ  چ      چ  ڇ  ڇ  ڇچ

ۉ  ې     ۉۋ  ۅ  ۅ چ:  كما يف قوله تعاىلاعرب  اعراب املثنى 

 ]احلجرات[ ې  ې  ې  

 
 
 

 ٭   ٭   ٭
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 فصل

 في اعراب المثنى
وهو اسم دل على اثنني بزيادة يف اخره صاحل للتجريد منها وعطف مثلته  

 عليه .وحكمه ان يرفع بااللف وينصب  وجير بالياء .
:اثنان واثنتان وكال وكلتا،واالخريتان إذا أضتيف   وكذا  امللحق باملثنى  و

إىل مضمر اعرب  اعراب املثنتى وان إىل ظتاهر فباحلركتات املقتدرة علتى      
 االلف رفعا ونصبا وجرا.

 :وهي ان يرفع وينصتب وجيتر بتااللف كقولته تعتاىل      اخرى وللمثنى لغة

 .] طه [(ەئ  وئ  وئ  ۇئ ىئ  )

 
 

 ٭   ٭   ٭
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 فصل

 مفي جمع المذكر السال
 

ملذكر عاقل خاليا متن   وهو قسمان : االول :جامد وشرطه ان يكون علمًا
 ومن البكيب كسيبويه.. تاء التأنيث كطلحة 

خالية من تاء التأنيث ليس   الثاني : صفة ويشبط ان تكون ملذكر عاقل ،
فعالن فعلى وال مما يستتوي فيته املتذكر واملؤنتث     وال من باب أفعل فعالء

 كصبور.
ان يرفتع بتالواو وينصتب وجيتر باليتاء       -كعشرين -احلق به  وحكمه وما

 ،.ويتميز عن املثنى بكسر ما قبل الياء يف ةع املذكر وفتحها يف املثنى 
 .اما النون فانها مفتوحة يف اجلمع مكسورة يف املثنى على املشهور

 
 
 

 ٭   ٭   ٭
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 فصل

 في جمع المؤنث السالم
 

وما احلق به  و  -تاء يف اخره وحكمه وهو ما دل على ةع بزيادة الف و
ان يرفع بالضمة وينصب وجير بالكسترة كرأيت  مستلماٍت  يف     -:اوالت 
 وكذا ما مسي به من هذا اجلمع كاذرعات .. اذرعاٍت 

وفيه مذهبان اخران احدهما : كالسابق لكتن دون تنتوين والثتاني الرفتع     
 بالضمة والنصب واجلر بالفتحة مع حذف التنوين .

 
 
 

 ٭   ٭   ٭
 
 

 فصل

 في الممنوع من الصرف
 

 توحكمه الرفع بالضمة والنصب واجلر بالفتحة متا مل يضتف او يتصتل بت    
 . فيجر بالكسرة كامحد . وسيأتي ميادة تفصيل لذلا بأذن اهلل تعاىل "ال"

 

 ٭   ٭   ٭
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 فصل

 في االفعال الخمسة

 

 ، يفعالن وتفعالن ويفعلون وتفعلون وتفعلني يوه

ٺ  ٺ          ٺ  ٺ   چ : فع بثبوت النون كقولته تعتاىل  وحكمها الر

 ]حممد[ٿ       ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

 ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  جب    چ : والنصتب واجلتزم حبتذفها كقولته تعتاىل      

 ]البقرة[
 

 ٭   ٭   ٭
 
 

 فصل
 يف اعراب املعتل

 

اي ما كان اخره حرف علة ويكون يف االمساء واالفعتال ، فأمتا االمستاء    
 : فقسمان

االول املقصور وتقدر فيه ةيع احلركات وهواالسم املعترب التذي اختره    
 ، الف الممة كمصطفى

والثاني املنقوص ويظهر فيه النصب ويقدرالرفع واجلر وهو االسم املعرب 
 الذي اخره ياء قبلها كسرة كمتقي وداعي.
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 واما االفعال فما كان اخره الف كيخشى فتقدر فيه احلركات للتعذر.
. الفتحتة   وهياو ياء كريمي فتظهر عليهما عالمة النصب  .زو غو كياو وا

 بينما تقدر الضمة يف الرفع .
واما عند اجلزم فيحذف حرف العلة من الثالثة مع اظهتار حركتة مناستبة    

ھ   ھ  ھ    ھہ  ہ  ہ  ہ چ: للمحذوف علتى اختر الفعتل  تو    

فتكون عالمةة الزة م حةحر حةرر ]التوبة[ .  ے  ے  ۓ  ۓ

 ة ,العل

وقد يثبة  مة  .     وئ  وئ      ۇئ   چ:  وقد يححر دون زا م كقوله تعالى

 الزا م.
 
 
 
 

 ٭   ٭   ٭
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 باب
 النكرة واملعرفة

 
الدال على معنى شائع يف جنسته وعالمتته قبولته الحتد      االسمالنكرة هو

وكذا ما وقتع موقتع متا يقبتل "      . 1مؤثرة فيه - "ال"تادوات التعريف ك
 ستفهام ،ال" كامساء اال

واعلم ان جمئ النكرة يرد ملقاصتد وذلتا حبستب الستيال والقترائن فتان       
جاءت منفية اويف سيال الشرط دل  على العموم . وان جائت  يف ستيال   

 ڀ   ڀ  ڀ   چ : كقوله تعاىلاالثبات دل  على االطالل 

ڱ  ں  ں  ڻ   چ:  ثم تارة يراد بها االفراد اوالوحدة كقولته تعتاىل  

 ۀ  ہ  ہ    ڻ    ڻ  ڻ  ۀ

 ]النور[ ڇ    ٿڀ  ٺ  ٺ          ٺ  ٺ  ٿ   چ:  كقوله تعاىل 2وتارة يراد بها اجلنس
 ويقابلها املعرفة وهي ستة اقسام :

"ال" كالرجل تواسم االشارة كهذا والعلم كامحد واحمللى ب. املضمر كهم 
 .واملوصول كالذي وما اضيف اىل واحد منها ككتابي 

 واليا تفصيلها:
 
 
 

                                    
 أي مؤثرة فيه التعريف . وان مل تؤثر مل يكن نكرة 1
  32/ 1معاني النحو ج 2
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 صلف
 يف الضمائر

 

 :  فالبارمة قسمان ايضًاستببارم وموهي قسمان 
ي ثالثتة اقستام حبستب موقتع     وهت  وهوالتذي اليبتتدأ بته    متصل:  االول

 : 1االعراب
االول : ماخيتص بالرفع وهومخسة التتاء كقمتُ  وااللتف كصتاما والتواو      

 ككتبوا والنون كقمَن وياء املخاطبة كاكتيب .
ني النصتب واجلتر فقته وهوثالثتة : يتاء املتتكلم       والثاني : ماهو مشبك ب

ماودعتا   }وكتاف املخاطتب كقولته تعتاىل      {ربي اكرمين  }كقوله تعاىل 

 ڤ  ڤ    ڤ  ڦ   ڦ     چ   چ : وهاء الغائب كقوله تعاىل {ربا 

ۆ  ۆ   چ : خاصة كقوله تعاىل "نا  "والثالث : مشبك بني الثالثة وهو 

 ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ وئ  

ضمري البارم هواملنفصل وهو حبسب موقع االعراب قستمان  والثاني من ال
 ايضا :

 . 2الول ماخيتص بالرفع وهي : انا وان  وهو ومايتفرغ منهاا
 3الثاني : ماخيتص بالنصب وهواياَك وما يلحق بها

 .مري مستقل ض و وه "كإيا "واملختار ان
 

                                    
  82/ص1اوضح املسالا البن هشام ج 1
:  ن ومايتفرع من أنَ  : انِ  وانتما وانتم واننت وما يتفرع من "هو: هي وهما  فمايتفرع من :انا 2

 وهم وهن 
  و اياكما واياكم واياكن . 3
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 مبنية. -وتسمى الكناية عند الكوفيني  -وةيع الضمائر 
 / ال يشبط يف الضمري عوده على  معهود ذكري بل يصح عوده تنبيه

ٱ   چ:  ن اللبس او احتف بقرائن كقوله تعاىلِمُأعلى معهود ذهين اذا 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ       ٹ     ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

 اي ظهر االرض.]فاطر[ ڤ  ڤ   

 
 

 فصل
 استتار الضمري

وهتو   1إىل بارم يتلفظ به وإىل مستتب   –كما تقدم  - تصلاملينقسم الضمري
واالخرواجتب  . قسمان :احدهما: جائز االستتار وهو ما حيل حمله الظاهر
 االستتاروهوما الحيل حمله ظاهر وذلا يف مواضع وهي :

 قوله تعاىل يف "ان " الفاعل يف فعل االمر للمخاطب كأكتب واما : االول

 دة[ملائتتتتتتتتتتتت]ا   ٺ  ٺ  ٿ ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   چ :

 للتوكيد.تف
 .كتُب أ:فاعل املضارع الذي اوله همزة  و :  الثاني

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  چ :: فاعل املضارع الذي اوله النتون  تو   الثالث

                                    
الفرل بني املستب واحملذوف من وجهني االول ان احملذوف ميكن النطق به خبالف املستب . والوجه  1

الكالم . واما احلذف فكثريا مايقع يف الثاني : ان االستتار خيتص بالفاعل الذي هو عمدة يف 
افاده الشيخ حميي الدين يف  "الفضالت كما يف املفعول وقد يقع يف العمد يف غري الفاعل كما يف املبتدأ 

 . 32/ 1تعليقه على شرح ابن عقيل 
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 ]املائدة[ ی   

ڤ  ڤ   چ:  : الفعل املضارع الذي اوله تاء املخاطب الواحد  و الرابع

 .اب[] االح  (         ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ

 .حجر  ما اعلَم ابَن :اعل فعل التعجب  و: ف اخلامس

 ۋۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   چ  : له تعاىلوكقالتفضيل  : مرفوع افعل السادس

 . ]مريم[
 

 فصل
 يف فصل الضمري ووصله

تى فيه بالضمري املتصل مل جيز العدول ؤكل موضع امكن ان ي: ان  القاعدة
ويستتثنى متن    ، اكرمت  ايتاك   :فال جيوم ، أكرمتا فيه إىل املنفصل   و :

 : 1ذلا مسألتان
االوىل : ان يكون عامُل الضمري عاماًل يف ضمري اخر أعرف منه مقدم عليه 
وليس مرفوعًا فيجوم حينئٍذ يف الضمري الثاني الوجهان فتان كتان العامتل    

  گگ  گ چ: فعال غري ناسخ فالوصل ارجح كما يف قوله تعاىل 

 مئ  ىئ  يئ  جب     حب چ :و]البقةةةةر.[  .  ڳ  ڳ  ڳ      ڳ

 ]هود[.
وان كتان فعتال    فالفصل ارجح  و: عجب  من حيب اياه .وان كان امسًا 

 . و: اخي حسب  اياه ناسخًا فاالرجح الفصل 
فاالرجح جوام االمرين  والثانية : ان يكون منصوبًا بكان اواحدى اخواتها

                                    
 1/32اوضح املسالا البن هشام  1
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ه فلن تستله  ان يكن : )لورود كل منهما فمن الوصل قوله صلى اهلل عليه 
 . 1(عليه 

فان مل ميكن االتيان باملتصل تعني املنفصل وذلا يف مواضع منها ان حيصر  
 : قول الشاعربامنا  و

 ........................         وامنا يدافع عن احسابهم انا       
هنتد   ت علتى غتري صتاحبها  تو : ميتدٌ     َرومنها ان يرفع الضمري بصفة َج

 مكرمها هو .
 ها ان يضمر عامله  و : فان ان  مل ينفعا علما فاتق اهلل .ومن

 ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   چ : ومنها ان يؤخر عامله كقوله تعاىل

 ومنها ان يكون عامله معنويا وهو االبتداء   و : ان  تطلب العلم .

 ڄ  ڃ  ڃ  ڃ     چ :ومنها ان يكون عامله حرف نفي كقوله تعتاىل 

 ]االنعام[

گ  گ    گڑ  ک  ک  ک        ک چ:  كقولتته تعتتاىل  "الا"ومنهتتا ان يلتتي  

 ]يوسف[.گ  ڱ

 

 من املواضع اليت جيوم فيها الوصل والفصل ان يقع الضمري مفعتوالً وهذا 
 سلنيه فيجوم سلين اياه . وهما ضمريان  و : الكتاَب . ثانيًا

  و: كنته اوكن  اياه ،ومنها ان يكون خرب كان واخواتها .
 

اردت الضمائر املختلفة قدم ضمري املتكلم ثم املخاطب ثتم  / إذا تو ةخامت

                                    
 . 1324احلديث رواه البخاري برقم  1
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فان اجتمع ضمريان منصوبان احدهما اخص من االخر فان كانا . الغائب 
 . متصلني وجب تقديم االخص

بتقديم الكاف والياء على اهلتاء   .كه واعطيتنيه اعطيُت ومنها  و : الكتاَب 
 .النهما اخص من اهلاء 

خليار عند امن اللبس واال مل جيز   و : اعطيتا فان فصل احدهما كن  با
 اياه  فال جيوم  : ميد اعطيته اياك.

 
 

 ٭   ٭   ٭
 

 

 فصل
 يف ضمري الشأن والفصل والقصة

 

اما ضمري الشأن فهو ضمري غائب يتأتي صتدر اجلملتة اخلربيتة داال علتى      
يسمى ضتمري الشتأن واحلتديث اذا    وقصد املتكلم استعظام السامع حديثه 

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں   چ:  قولتته تعتتاىلاهلتتاء يف متتذكرا ككتتان 

   ڻ  ڻ     ڻ  ڻ

:  قولته تعتاىل  يف  "هتا   "ت وإذا كان مؤنثا مسي حينئذ ضتمري القصتة كت     

 ]الحج[ ۆئ    ۆئ   ۈئ  ۈئ            ېئ  ېئ  ېئ       ىئ           ىئ  ىئ  یچ

بدل منته وال  والفرل بينه وبني الضمائر انه ال يعطف عليه وال يؤكد وال ي
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 يتقدم خربه عليه وال يضمر مبفرد .
وشرط اجلملة املفسر بها ضمري الشان ان تكون خربية فال يفسر باالنشائية 

 وال الطلبية وان يصرح جبزئيها فال جيوم حذف جزء منها .
واما ضمري الفصل ويسمى ايضا عمادا ودعامة ومسي فصال النته فصتل   

 . بني اخلرب والنع  او التابع  املبتدأواخلرب وقيل النه فصلبني 
ويقع بلفظ املرفوع املنفصل مطابقتا متا قبلته يف االفتراد والتثنيتة واجلمتع       

وال يقتع اال بعتد معرفتة     . والتذكري والتأنيث والتكلم واخلطتاب والغيبتة  

ى  ائ  ائ           ەئ    ىې      ې  ې      ې      چ :مبتدأ أو منسوخ كقوله تعتاىل 

 وال يقع بعده اال اسم معرفة ..  ]املائدة[ ەئ  وئ
 . / اذا اتصل بالفعل ياء املتكلم حلقته نون الوقاية لزوما كاكرمينفائدة 

 " لعل "احلذف نادر اما  " لي  ": فحذفها شاذ  ويف  " ليس "  : اما مع 

ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ  چ:  فالفصيح حذفها كقوله تعتاىل 

 لي  ولعل جوام االمرين.قي اخوات باويف         گ  گ  
 : كما يف قوله تعتاىل  خامتة : االصل عود الضمري على اقرب مذكورمتقدم

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ      چ

يعود على القمر وقد يعود علتى   "قدره"فاهلاء يف ]يونس[  ۇئ  ېۉ

ڃ  ڃ  چ  چ   چ   چ:  ماقبله اذا دل على ذلا قرينة كما يف قوله تعاىل

 يعود على التجارة "اليها"فالضمري يف ]اجلمعة[   ڇ     ک    چ

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   چ : وقد يعود على متأخرلفظا كمتا يف قولته تعتاىل    
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اذا دل عليته دليتل    1عليته  ]طه[ .  وقد يستغنى عن ذكر العائدڦ  ڦ  

ڻ    ڻڱ  ڱ  ں  ں  ڻچ : لفظي اومعنوي كما تقدم وكقوله تعاىل

وقد يتقدم معنى العائد عليه  واليتقدم لفظه كما ]يوسف[  ڻ  ۀ      ۓ  

ۉ   ۉ  ې  ې    ۅۋ  ۅ  ۋۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۆ چ :يف قولتته تعتتاىل  

يعود على العتدل ومل يتقتدم لته     "هو"]املائدة[ فالضمري   ې  ې  
. وقد يعتود علتى    2ذكر صريح بل تقدم الفعل : )اعدلوا( الذي يدل عليه

ٱ  ٻ  ٻ  چ  يف قولته تعتاىل :   متأخر لفظا ورتبتة وذلتا كضتمري الشتأن    

 ]االخالص[ ٻ  ٻ  
 
 
 

 ٭ ٭ ٭
 
 
 

 
                                    

 ويسمى املفّسر بكسر السني 1
 22/ص1معاني النحو ج 2
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 باب العلم 
 

من  -وينقسم . ي وبغداد و َط وهو االسم الذي يعني مسماه مطلقا كامحد
 إىل ثالثة أقسام : -وجه 

وإذا اجتمعت    .ولقب كتزين العابتدين   . وُكنية كأبي حممد  . اسم كسعد
 يار بعده .اخل 1وجب تقديم  االسم ويف االخرين

إىل مرجتل وهو ما مل يستبق لته استتعمال قبتل      -من وجه اخر  -وينقسم 
 العلمية كسعاد .

وهو ما سبق استعماله قبل العلمية اما متن صتفة كعبتاس او     2وإىل منقول
مصدر كفضل او اسم جنس كاستد وتكتون معربتة.او متن ةلتة كشتاب       

 قرناها ،
فانته  .  ن عَلمًا بالغلبة كابن عمتر وأحلَق بعض النحاة قسمًا ثالثًا وهو ما كا

عنته  ص به عبداهلل رضي اهلل عنه عن سائر ابناء عمتر رضتي اهلل تعتاىل    ُخ
 بالغلبة. -عنهم و

معنوي وهو ان  االول : وينقسم العلم ايضا إىل علم شخص و له حكمان
 .يراد به واحد بعينه كعلي 

 ي ميتدٌ لفظي وهو صتحة جمتئ احلتال متتأخرة عنته  تو: جتاءن       الثاني : و
 ، ضاحكا 

غتري العلميتة .    –من الصرف مع سبب اخر من اسباب االمتنتاع   3عهومْن

                                    
 أي اللقب والكنية . 1
 أي وينقسم العلم من وجه اخر اىل منقول ..اخل 2
واملعنى ان احلكم اللفظي على ثالثة وجوه االول صحة جمئ  " صحة جمئ احلال .. "معطوف على قوله  3

 عليه .احلال متاخرة والثاني منعه من الصرف ...اخل ، والثالث االتي بعده وهومنع دخول ال 
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  و: هذا امحُد
 . 2فاليصح : جاء الزيد عليه . "ال"منع دخول 1وكذا 

اال انه كتالنكرة   4وهو كعلم الشخص يف حكمه اللفظي  3وإىل علم جنس
 .ل عليه اسامةفكل اسد يصد يف املعنى من جهة انه ال خيص واحدا بعينه.

 
 
 
 

 ٭ ٭ ٭
 
 
 
 
 

 
                                    

 . معطوف كما تقدم يف منع الصرف 1
اعلم ان العلم حبسب االصل  "قال الشيخ حمي الدين يف تعليقه على شرح ابن عقيل ماملخصه  2

التدخله االلف والالم واليضاف النه معرف بالعلمية . وال واالضافة وسيلتان للتعريف والجيوم ان 
حيصل االشباك االتفاقي يف االسم العلم فيكون لا  جيتمع على االسم الواحد معرفتان . اال انه قد

 "ال "صديقان اسم كل واحد منهما ميد مثال ويف هذه احلالة يشبه العلم اسم اجلنس فتصل به 
 122/ ص  1اهت شرح ابن عقيل ج"وتضيفه كما تفعل بنحو: رجل وغالم .

 معطوف على علم الشخص . 3
 "ال  "دخل عليه فيمنع من الصرف وتأتي احلال بعده والت 4
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 باب
 ارةــاء االشــامس

 

 . ذا للمذكر املفرد وهي :
 .ي و تا وته وذات للمؤنثة املفردة توذي وذه و 

وتني نصتبًا   وتان للمؤنثني رفعًا وجرًا وذان للمثنى املذكر رفعا وذين نصبًا
 .وجرًا 

 واوىل ملطلق اجلمع على البناء.
ف عند االشارة للبعيد مكانا او ممانتا او منزلتة   ويلحق بهذه االمساء الكا

 او الالم معها لزيادة البعد واعلم ان الكاف حرف يبني احتوال املخاطتب  

حئ  مئ   چ: مةةن افةةراد نحةةو :)حلةةب عيسةةى ابةةن مةةريم ( او تثنيةةة نحةةو 

او تذكري كمتامر.   )ذلكم اهلل ربكم ( :او ةع  و ]يوسف[ جث  جبىئ  يئ

ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ        ٹٹ  ٹ  ٹٿ  ٿ   ٿ   چ :أو تأنيتتتث  تتتو 

 ]آل عمران[ ڦ  ڄ

وقد يكتفي يف خطاب اجلمع املذكر بكاف اخلطاب مفتوحتة كمتا خياطتب    

 ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ٺڀ  ٺ  ٺ  ٺ چ املفتترد كقولتته تعتتاىل 

 [احلجرات]
  . املخاطبني حيال اخلطاب -وذلا لنك  منها وحدة حال او شأن 

ُأتي بالكاف وحدها وامتنعت     "ها  "التنبيه  االشارة حرُف اسَم واذا تقدم
 هذاك .: الالم  و 

ڀ    چ :التنبيه  تو  "ها "وقد يتقدمها  "هنا" تويشار للمكان القريب ب
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 ]المائد.[  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  

وإىل البعيد هناك وهنالا وهنا بفتح اهلتاء وكسترها وتشتديد النتون وثتم      
 . سهبفتح الثاء وهن  للمتو

 
اليت للتعريف  "ال": اعلم ان المساء االشارة معهودات كمعهودات تنبيه 

ستيأتي  فقد يكون معهود اسم االشارة ذهنيا اوذكريا اوحضتوريا . وكمتا   
 ان شاء اهلل تعاىل . "ال"عند الكالم على  بيانه

 خامتة :

ٻ     چ:  اعلم ان جملئ اسم االشارة اغراض منها : التعظيم كقوله تعاىل

 ]البقرة[    ڀ  پپ  پٻ   پ

ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ   چ:  ومنها : التتحقري كمتا يف قولته تعتاىل    

پ       پ   پ   پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ   ٺ    ٺ  

 ]االنبياء[ ٺ  ٿ  

 
 

 ٭ ٭ ٭
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 باب املوصول 
 وهو قسمان : 

املصدرية وتوصل بالفعل املتصرف فتان   ْنأ : االول :حريف وهو مخسة هي

مئ  ىئ  يئ  جب    چ :  متصرف فهي للتوكيد كقوله تعاىلورد بعدها غري

املثقلة وتوصل بأمسهتا وخربهتا  تو : رأيت  أ ن       " أّن "و        حب  خب  مب  
 ميدًا قائم .

و  فة يكون امسها حمذوفا ويف املثقلة متذكوراً فواملخففة كاملثقلة إال أن املخ
 وتوصل باملضارع فقه  و جئ  لكي تكرم ميدا. "كي "

]آل  ۉ  ڭے  ے  ۓ  ۓ     چ:  قولتته تعتتاىلوتكتتون ظرفيتتة  و "متتا  "و 
 : عجب  مما قرأت الكتاب .  و وغري ظرفيةعمران[ 

واملضارع  و :  وددت لو طلب العلم ميٌد :وتوصل باملاضي  و "لو  "و 
 متني  لو يطلب العلم أمحد .

علتى  املوصول األمستي كالتذي والتيت وتوابعهمتا . وهتي مبنيتة        :الثاني
 1وجيوم تشديد النون فيهما كاملثنى .معربان ين واللتني فالسكون غري اللَذ

 . نيين للعاقَلواللَذوقديستعمل جلمع املؤنث  جلمع املذكر مطلقًا واألىل
 . واللَتني للعاقلتني 

  .والالت والالء وجيوم اثبات الياء يف آخرها وهما جلمع اإلناث
 -لغريه  "ما  "و  "للعاقل  "ن َم "أن  ن وما وأل للجميع إالستعمل َمتو 

ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   چ:  وقد يردان بالعكس كقوله تعاىل –غالبا 

ں  ں  ڻ  ڻ    ڱگ  گ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  گک  ک  گ

                                    
 أي يف الذين والتني 1
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ٹ  ڤ   ڤ    ڤ    ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٿڀ  ٺ  ٺ          ٺ  ٺ  ٿ چ: و       ڻ

 .ڃ    چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ   ڃڃ  ڄ  ڄ  ڃ  ڄڦ  ڄ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    

وهي الداخلة على امساء الفتاعلني واملفعتولني غالبتًا وتكتون      "أل  "أما  
 على السواء فيهما . يفه "الذي" مبعنى
 فموصولة عند طي وتكون عامة للجميع واملشهور أنها مبنية . "ذو  "وأما 
 فالفصيح أنها مبنية على الضم . "ذات  "وأما 

يف بقائهتا علتى لفتظ     "متا   "موصولة أيضا وتكون مثل  "ا ذ "وتستعمل  
 "متن   "أو  "متا  "واحد للجميع وشرط استعماهلا موصتولة أن تستبق بتت   

 االستفهاميني  و : من ذا جاءك وماذا تقرأ.
 
 
 
 

 ٭ ٭ ٭
 

 فصل
 يف صلة املوصول 

يلزم  ان يقع بعدها صلة تتبني معناهتا ويشتبط  يف     1املوصوالت بنوعيها
مسي ان تشتمل  على  ضمري يناسب املوصول يف االفتراد وغتريه   صلة اال

 . والتذكري والتأنيث  و : جاءني الذي عّلمُته واللذان اقرأتهما

                                    
 أي املوصول االمسي واحلريف 1
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فيجوم مراعاة اللفظ او املعنى  تو :اعجتبين متن     "ما  "و  "من  "اما يف  
 او من تعلموا . -تعلم 

 جلملة ثالثة شروط : ثم الصلة ال تكون اال ةلة او شبه ةلة فيشبط يف ا
 .االول: ان تكون خربية 

 .الثاني : ان تكون خالية من معنى التعجب 
 الثالث : ان تكون غري مفتقرة اىل الكالم قبلها.

ويشبط يف شبه اجلملة ان تكون تامة اي ان يكون يف الوصتل بهتا فائتدة    
  و : جاء الذي عندك .واال مل جيز الوصل بها .

ل اال بالصتفة الصترحية كأستم الفاعتل او املفعتول او      فال توص "ال  "اما 
 فتكون بلفظ واحد يف ةيع احواهلا . "اي  "الصفة املشبهة واما 

وهلا اربعة اوجه : احدها ان تضاف ويذكر صدر صلتها  و : يعجبين ايهم 
 عامل  هو عامل . الثاني عكسه  و : يعجبين اٌي

هو عامل ويف   و : يعجبين اٌيالثالث : ان ال تضاف .ويذكر صدر صلتها  
 . الثالثة تكون معربة باحلركات الثالث رفعا ونصبا وجرًا

الرابع ان تضاف وحيذف صدر صلتها وحينهتا تكتون مبنيتة علتى الضتم      

 چ  چ  ڇ  ڇ        ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ       ڌ  ڎ چ :كقولتتتته تعتتتتاىل

 ]مريم[ 
 . وبعض  العرب جيعلها معربة مطلقًا

 

 ٭ ٭ ٭
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 فصل
 حذف العائد على املوصول يف

 
العائد على املوصول ان كان مرفوعتا مل حيتذف اال اذا كتان مبتتدا وختربه      

ے     ۓ    ےہ  ہ  ہ  ہ  ھ       ھ  ھ       ھ چ : قوله تعاىلمفرد  و 

 جاءني اللذان قاما .  و:و          ۓ    ڭ  
يف غريهتا  اال  فيحذف املبتدأ وان مل تطل الصلة وال حيذف  "اي  "اما مع 

 و : جاء التذي كاتتب التدرس . التقتدير  :      -غالبا  -اذا طال  الصلة 
 الذي هو ....

ک  ک  ک  ک  گ   چ:  وان مل تطل  فاحلذف قليل كقوله تعتاىل 

التقتدير   -على قراءة الرفتع   - گ  گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ  ں
 هو احسن .

ن يكتون  هذا وشرط حذف صدر الصلة ان ال يكتون متا بعتده صتاحلا ال    
صلة كما اذا وقع بعده ةلة  و : جاء التذي هوابتوه فقيته .او ظترف او     
جمرور تامان   و : راي  الذي هو عندك وجتاء التذي هتو يف التدار فتال      
جيوم يف كل ذلا حذف صدر الصلة الن الكتالم يتتم بدونته فتال يتدرى      

 احذف منه شيء ام ال .
بل الضابه  انه متى احتمتل   وال خيتص هذا احلكم بالضمري اذا كان مبتدًأ

كما اذا كتان يف الصتلة ضتمري غتري      1الكالم احلذف وعدمه مل جيز احلذف
 . يف داره هتت احملذوف صتاحل لعتوده علتى املوصتول  و:جتاء التذي عّلم      

                                    
وهنا قاعدة عظيمة النفع  هلا صلة بتفسري القران وهي : ان االصل عدم احلذف اواالضمار فاليصار  1

 اليهما اال مللجئ ودليل .
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 . "علمته "  فالجيومحذف اهلاء من :
امااذا كان العائد منصوبا فشرط جتوام حذفته ان يكتون متصتال منصتوبا      

       ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  چ: بوصتف  تو : قولته تعتاىل     بفعل تتام او 

 لتقدير :خلقته.]املدثر [ ا
فان كان الضمري منفصال مل جيز احلذف  و : جاء الذي اياه اكرمت  فتال    

وكذلا ميتنع احلذف ان كان متصال منصوبا بغري فعل  "اياه  "جيوم حذف 
 او  وصف وهو احلرف  و : جاء الذي انه منطلق .

 كان منصوبا بفعل ناقص  و : جاء الذي كأنه ميٌد .  وكذا ان
وان كتتان العائتتد علتتى املوصتتول جمتترورا فتتال خيلتتو  ان جيتتر بتتاحلرف او 
االضافة فان كان باالضافة مل حيذف اال اذ كان جمرورا باضافة استم فاعتل   

ۉ  ۉ    ۅٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ چ: قوله تعاىلعنى احلال او االستقبال  و مب

 التقدير:ماان  قاضيه .]طه[   ې   ې  ې      ې 
 وان كان جمرورا بغري ذلا مل حيذف   و : جاء الذي انا تلميذه .

وان كان جمرورا حبرف فال حيذف اال ان دخل على املوصول حترف مثلته   

ڱ  ڱ  ڱ  ں   چ :لفظا ومعنى  واتفق العامل فيهما مادة كقوله تعاىل

لتتتف احلرفتتتان مل اي منتتته. وان اخت]املؤمنتتتون[  ں  ڻ     ڻ  ڻ  
 جيزاحلذف  و : مررت بالذي غضب  منه .

   چ : كقوله تعاىلخامتة : اعلم ان من فوائد املوصول الداللة على التعليل 

 عظيماوالت  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ      ڀ   ڀ  ڀ       ٱ     ٻ  ٻ

 ٿ  ٿ   ٹ    ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ     چ :كقوله تعاىل
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ     چ: د اليه كقوله تعتاىل اواستهجان التصريح بالعائ

ٿ    ٿ  ٿ    ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀپ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ

 ]يوسر[ ٹ      ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ٹٿ

ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ :اواالمياء اىل مستوغ اخلطتاب كقولته تعتاىل      

ں    ڱک  ک  گ    گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  کک

 . ]املائدة[ ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ

 
 

 ٭ ٭ ٭
 
 فصل

 املعرف باداة التعريف
 

ة اقسام حبسب معهودهتا وهتي   وهي ثالثة انواع االول: عهدية وهي ثالث 

ۇ  ۆ         ڭ  ڭ   ڭ  ۇ     ۓ   ۓ  ڭ چ: ذكرية كقوله تعتاىل  عهدية

 ]الم مل[ ۆ  ۈ  ۈ

ھ  ھ   ھ   چ:قولتته تعتتاىلمتتن  "الغتتار"كتتالالم يف  وعهديتتة ذهنيتتة

 بة[ .]التو ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ۈئ

 ن الرجل .وعهدية حضورية كقولا عن رجل حاضر : َم
ذكتره   عن طريتق  "ال"ذي دخل  عليه ال الشئ ان يعرفومعنى الذكرية 
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 .  كالمماتقدم من في
 ومعنى الذهنية معرفته يف الذهن واحلضورية معرفته حبضوره عند الكالم .

 الثاني : استغراقية وهي قسمان :
 كتاليت تلحتق امستاء اهلل تعتاىل وصتفاته     استغرال صتفات الفترد   االول :

 ، كالرحيم والعظيم اي اجلامع لكمال الرمحة وكمال العظمة

ٿ   چ:قوله تعتاىل  و "كل  "استغرال االفراد وهي اليت مبعنى الثاني و

 ]النساء[ ٹ  ٹ  ٹ

ٻ  چ  : الثالث : جنسية ويراد بها ماهية الشيء وحقيقتته كقولته تعتاىل     

 []العصر.ٻ  ٻ  پ  پ  
 .تأتي مائدة وهي قسمان الممة : كالالت واالن  "ال  "ثم ان  

اضطرارا على ما مسي به من االعالم املنقولة -وغري الممة وهي الداخلة 
 كاحلسن واحلارث .

اي كتتاب   -والكتتاب   -اي املنتورة    -كما و تأتي للغلبة  تو : املدينتة   
 وال حتذف اال للنداء او االضافة. -سيبويه 
بذلا قسم اخروهي ماكان  للمتح الصتفة وهتي الداخلتة علتى      ويلحق 

عليه  و:احلسن .وقد  "ال"مامسي به من االعالم املنقولة ممايصح دخول 
 تدخل على املنقول من مصدر كالفضل ،

 
 

 ٭ ٭ ٭
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 باب
 واخلرب املبتدأ 

 ، عتن العوامتل اللفظيتة غتري الزائتدة خمتربا عنته        رداملبتدأ هو االسم اجملت 
 ، 1ا املستغنى بهاووصفا رافع

واملتؤول كمتا يف قولته     . فقولنا : االسم :يشتمل الصتريح كليتث شتجاع    

أن  "فتتت    البقتترة[] گ  گ            ڳ  ڳ   گک  ک  ک   گ چ:تعتتاىل
 او وه ، " صومكم "مؤول بت  "تصوموا 

ومتدخول   قولنا : اجملرد عتن العوامتل اللفظيتة : اخترج الفاعتل ونائبته      و
 النواسخ واخلرب،

يدخل فيته اجملترور حبترف      "العوامل اللفظية"قولنا غري الزائدة : صفة لتو

مئ   ىئ    حئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    ی  ی  جئ چ: مائتد كقولته تعتتاىل  

 –فت خالق : مبتدا الن العامل الداخل عليته   خب  مب  ىب     حبيئ   جب
  مهمل لزيادته ، -وهوحرف اجلر 

ہ   چ:  و قولته تعتاىل  يشتمل  ت   "وقولنا : اووصفا رافعا املستتغنى بته   

 كما سيأتي بيانه ان شاء اهلل تعاىل .. ]ابراهيم[    ڭ ہ  ہ  ہ  ھ
 .طالب علم  حارثوهو قسمان االول : مبتدأ له خرب   و : 

كأسم الفاعل  -وهو كل وصف . والثاني : مبتدأ له فاعل سد مسد اخلرب 
او ضتمريا   . ورفع فاعال ظتاهرا  2اعتمد على استفهام او نفي -واملفعول 

 .منفصال ومت الكالم به  و : أقائم ميد 
                                    

لسيوطي ط املكتبة التوفيقية . وهمع اهلوامع ل311/  1شرح االمشوني مع حاشية الصبان ج 1
 ط دارالكتب العلمية . 318/ص 1ج

 188/ص 1سواء كان النفي حبرف اوفعل اواسم ينظر حاشية حميي الدين على اوضح املسالا ج 2
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ثم الوصف مع الفاعل اما ان يتطابقا افرادًا وتثنيتة وةعتًا او ال يتطابقتا .    
قا افرادا  و : أكاتتب ميتد  جتام فيته     بفهو قسمان ممنوع وجائز : فان تطا

وجهان أحدهما : ان يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل سد مسد اخلترب  
هما ان يكون ما بعده مبتدأ مؤخرا ويكون الوصف خربا مقدما كقوله وثاني

ڭ    ۓھ  ے  ے  ۓ  ھہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ چ: تعاىل

 ]ابراهيم[ .ڭ  ڭ  

. اكاتبون الزيدون   و :  عًااو ْة -وان تطابقا تثنية  و : اقائمان العمران 
سمان :ممنوع مقدم وما  بعده مبتدأ مؤخر .وان مل يتطابقا فق فالوصف خرٌب

 .  و : اقائمون ميد
كون الوصف مبتدأ ومتا بعتده فاعتل     . وجائز  و : أقائم الزيدان فيتعني 

  سد مسد اخلرب.
 
 
 
 
 

 ٭ ٭ ٭
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 فصل
 ربــيف اخل

 . 2املذكور 1وهواجلزء الذي حصل  به الفائدة مع مبتدا . غري الوصف
وإىل ةلتة   -نهمتا  وسيأتي الكالم ع -وشبه ةلة  3وينقسم اخلرب اىل مفرد

فان مل تكن فال بتد فيهتا متن     يف املعنى اوال. وهي إما ان تكون هي املبتدأ
اما ضمري يرجع اىل املبتدا  و : ابن عقيل قرأت  4ورابه يربطها باملبتدأ وه

وقد يكون الضمري مقتدرا  تو: الستمن منتوان بتدرهم . التقتدير        كتابه .
 منوان منه بدرهم .

    ڍڇ  ڇ  ڇ  ڇ چ: كقولتتتتته تعتتتتتاىلبتتتتتتدأ اىل امل 2أو أشتتتتتارة

 ]االعراف[.ڈ

ے       ۓ  ۓ  چ :  اوتكرار املبتدأ بلفظه واكثر مايكون للتفخيم كقوله تعاىل

 .ڭ      ڭ  

 .او عموم يدخل حتته املبتدأ  و : الشنقيطي نعم العامل 
:  فان كان  اجلملة الواقعة خربا هي املبتدا يف املعنى مل حتتج اىل رابه  تو 

 دعائي اهلل حسيب .
 فانته  فان كتان جامتداً   فاما ان يكون جامدا او مشتقًا وان كان اخلرب مفردًا

 أخوك . امحدمن الضمري  و :  يكون فارغًا
                                    

 أي الوصف الرافع للمستغنى به كما ورد يف تعريف املبتدأ آنفا . 1
 ط.دار الكتب العلمية . 138/ ص1شرح التصريح على التوضيح ج 2
الثاني:مايقابل املركب بانواعه ويطلق على ثالثة معان االول:مايقابل املثنى واجلمع  املفردعند النحاة 3

  الثالث :مايقابل اجلملة وشبه اجلملة وهواملراد هنا .فتنبه ..و
 أي الرابه  4
 أي ان الرابه اما ضمري اواسم اشارة اوعموم كما ياتي بعد. "ضمري "عطف على  2
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  . ي هوأ . قائٌم خالٌدتحمل الضمري  و : فانه ي وان كان مشتقًا
مسي جمترى الفعتل كتا    ان كان جاريًا الضمرَي تحمُلي امنا شتقامل واعلم ان

 . والصفة املشبهة واسم التفضيل الفاعل واملفعول
فان مل يكن كذلا مل يتحمل ضمريًا وذلا كامساء اآللة  و: مفتتاح فانته   

 "َمفعل  "مشتق من الفتح واليتحمل ضمريًا . وكذلا ماكان على صيغة 
 فانه مشتق من الرمي . "مرمى  "وُقصد به الزمان اواملكان كت

جلاري جمرى الفعل الضتمري اذا مل يرفتع ظتاهرا فتان     وامنا يتحمل املشتق ا
فت " ولداه " مرفوع بقتائم   . و : ميد قائم ولداه رفعه مل يتحمل ضمريًا 

 فاليتحمل ضمريا .
اي  - قائٌم جابٌرواذا جرى املشتق على من هو له استب الضمري فيه  و : 

 .هو 
 خاطبها هو . وان جرى على غري من هو له وجب ابرامه  و : يونس هند

 
 
 

 ٭ ٭ ٭
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  فصل
 

واجلتار   .عنتدك   حمتزة ك . ومن اقسام اخلرب شتبه اجلملتة وهتي الظترف    
 .يف املسجد  سعدواجملرور  و : 

تقديره كتائن أو   1ان كان عاما فكل منهما متعلق مبحذوف واجب احلذف
وان كان خاصًا وقامت  عليته قرينتة تتدل عليته جتام        . 2مستقر و وهما
 وجب ذكره .. وان مل تكن قرينة احلذف وعدمه 

وكذلا جيب حذف عامل الظرف واجملرور اذا وقعتا صتفة  تو : متررت     
 أو يف الدار . -برجل عندك 

 ، عندك أو يف الدار اسامةحاال  و : مررت بوقعا أو 
 أو يف الدار . -صلة  و : جاء الذي عندك  وقعاأو 

 
 
 

 ٭ ٭ ٭
 
 

                                    
 1/211ميد على شرح ابن عقيل ينظر حاشية حميي الدين عبداحل 1
 فيكون التقدير : محزة مستقر عندك اوسعد كائن يف املسجد 2
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  فصل
عنتدك وعتن املعنتى   تو :      عمتر ة   و : ظرف املكان يقع خربا عن اجلث

 القيام عندك .
 تو:   "يف  "بتت  واما ظرف الزمان فيقع خربا عن املعنى منصوبًا أو جمتروراً 

 .اويف يوم اجلمعة . اجلمعة  يوُم اللقاُء
 اهلالل .  أفاد  و : الليلُة عن اجلثة اال اذا وال يقع خربًا

 عن اجلثة . فان مل يفد مل يقع خربًا
 

 ٭ ٭ ٭
 فصل

 يف االبتداء بالنكرة
 

األصل يف املبتدأ ان يكون معرفة وقد يكون نكرة بشرط األفادة وذلتا يف  
 مواضع هي : 

 . األول : تقدم اخلرب بشرط أن يكون شبه ةلة  و : عند ليث كتاٌب

ې  ى    ېۉ    ې  ې چ:الثاني والثالث  :ان يتقدمها استفهام أو نفي  تو 

 ]البقرة[.ڀ    پپ  پٻ   پ چ: و  ]النمل[ ى  ائ  

 ]االنعام[.ڦ    ڤڤ  ڤ  ڤ چ:الرابع : ان توصف   و

 يف اخلري خري. اخلامس: أن تكون عاملة  و : رغبٌة
 السادس : أن تكون شرطًا  و : من يقم أقم معه .

 . ن عندك فتقول : ضيٌفالسابع : أن تكون جوابا  و أن يقال : َم
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ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى    ى  ائ   چ: الثامن : ان تكون عامة  و

 ]االسراء[.ائ   ەئ  ەئ  
 قرأت . حفظ  وكتاٌب التاسع أن يقصد بها التنويع  و : كتاٌب

 ]الصافا [ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   چ:العاشر : أن  تكون دعاء  و

 دي عشر: أن يكون فيها معنى التعجب  و ما : ما أحسن ميدا .ااحل
 موصوف  و : فقيه خري من ماهد. الثاني عشر : أن تكون خلفا من

 الثالث عشر : أن تكون مصغرة  و : رجيل عندنا .
 الرابع عشر : أن يقع قبلها واو احلال  و : سرنا وجنم قد أضاء .

اخلامس عشر: أن يعطف عليها موصوف  و : رجل وامرأة تقية يف التدار  
. 

 جلزعنا. السادس عشر : أن تقع بعد لوال  و : لوال صرٌب
 السابع عشر : أن تدخل عليها الم االبتداء   و : لرجل قائم . 

الثامن عشر : أن تقع بعد كم اخلربية  و : كم كتاب لا ،وقيل غري ذلا 
 وال ختلو من تكلف أو تداخل مبا ذكر .

 
 

 ٭ ٭ ٭
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 فصل
 

 األصل تقديم املبتدأ وتأخري اخلرب إال أن للمبتدأ  مع اخلرب ثالثة أحوال :
 جوام التقديم والتأخري هلما عند عدم اللبس . األول :

 : االثاني : وجوب تأخري اخلرب وذلا يف مواضع منها
أن يكون كل من املبتدأ واخلرب معرفتان أو نكرتان يصلح جلعله مبتتدأ   -1

 وال مبني للمبتدأ من اخلرب  و : ميد أخوك . 
ا  و : ميد درس. ومنها ان يكون اخلرب فعال رافعا لضمري املبتدأ مستب -2

 ففي" درس" ضمريعائد على ميد.

چ    چچ    ڃ  ڃ  چ   چ:  بإمنا  و ومنها ان يكون اخلرب حمصورًا -3

 ک ژ  ڑ  ڑ    ژڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ڍڇ  ڇ  ڇ  ڇ

 ]النساء[

  و ال إله إال اهلل . "إال "أو بت
 و لزيد قائم .ومنها ان يكون خربًا ملبتدأ دخل  عليه الم األبتداء   -4
ومنها ان يكون املبتدأ له صدر الكالم كأمستاء األستتفهام  تو : متن      -2

 يعلمين .
 اكرمه . طارل :ومنها ان يكون اخلرب طلبا  و -2

 [االنعام] ڇ     ڤٹ  ٹ  چ:  ومنها أن يكون املبتدأ دعاء كقوله تعاىل -2
 فعامل . سفيانأما  : و "أما  "ومنها أن يكون املبتدا بعد  -8

 :يف مواضع وذلا أما احلال الثالث فوجوب تقديم  اخلرب 
 منها أن يكون املبتدأ نكرة ليس هلا مسوغ إال تقدم اخلرب . -1

 ومنها أن يشتمل املبتدأ على ضمري يعود على اخلرب  و : يف الدار صاحبها 
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 ومنها ان يكون اخلرب له صدر الكالم  و : كيف علما .
 رب أسم أشارة ظرفا   و : هنا علي .ومنها أن يكون اخل

اخلربية أو مضافا إليها  و : كم دينار مالتا    "كم  "ومنها أن يكون اخلرب 
 وصاحب كم تقي أن  .

 
 

 ٭ ٭ ٭
 

 فصل يف حذفهما
 

فمثتال   . جواما أو وجوبتاً  . عليه دليل من املبتدأ واخلرب إذا دلَّ حيذف كٌل

ڍ   چ: األستتفهام كقولته تعتاىل   وقوعه يف جواب  :حذف املبتدأ جواما 

 .أي هي نار [ القارعة]ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   
يف  أي أمحتدُ  - فيقتال أمحتدُ  ؟ ن يف املسجد َم: ومثال حذف اخلرب أن يقال 

 . -املسجد 

ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   چ:وقد حيذفان معا كقوله تعاىل 

   ۇئائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ىۉ  ې  ې   ې  ې   ى

 ]الطالق[ ىئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ         ۆئۇئ  ۆئ    

 فعدتهن ثالثة أشهر .والالئي مل حيضن التقدير : 
 أما وجوب حذف اخلرب ففي مواضع هي : 
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: أن يكون خربا بعد لوال وشرط الوجتوب ان يكتون كونتا مطلقتا     األول 
فان كان مقيدا ودل عليه دليل جام الوجهان  و ان يقال هل ميتد حمستن   

  ميد ألفتقرت أي لوال ميد حمسن ..... إليا فتقول لوال
 حديٌث سلم :)لوال قومِاوان مل يدل وجب ذكره كقوله صلى اهلل عليه و

 1(..بكفر همعهد
ان يكون املبتدا نصا يف اليمني   و : ميني اهلل ألفعلتن أي ميتني اهلل    الثاني

 خرب حمذوف وجوبا . "قسمي  "قسمي فت
هي نص يف املعية  و:كتل مستلم وعملته    :ان يقع بعد املبتدأ واو و الثالث

 واخلربحمذوف.  "كل"معطوف على  "ضيعته"مبتدا و  "كل".فت
: أن يكون املبتدأ مصدرا وبعده حال سد مسد اخلرب وهي ال تصلح  الرابع

ان تكون خرب فيحذف اخلرب وجوبا لسد احلال مسده  و : قراءتي الكتاب 
حتال ستدت    " نافعتاً  "لته و معمتول  "الكتتاب "مبتتدا و "قراءتي"فت نافعا.

 مسداخلرب واخلربحمذوف وجوبًا .
 ففي ما يلي :  وأما حذف املبتدأ وجوبا

نعم العتامُل ابتُن القتيم أي     :األول ان يكون اخلرب خمصوص نعم وبئس  و
 خربملبتدا حمذوف وجوبًا تقديره هو. "ابن القيم"هو ابن القيم .فت

ح أو ذم أو ترحم  و مررت بزيتاد  الثاني : النع  املقطوع إىل الرفع يف مد
 وجيوم احلذف والذكر يف سوى هذه األحوال من النعوت .. الكريم 

الثالث : ان يكون اخلرب مصتدرا نائبتا منتاب الفعتل  تو )فصترٌب ةيتٌل (        
 التقدير صربي صرب ةيل .

 

                                    
 122رواه البخاري يف كتاب العلم من صحيحه برقم  1
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 : يف تعدد اخلرب : مسألة

 لته تعتاىل  الذي  عليه اجلمهور جوام تعدد األخبار عتن مبتتدأ واحتد كقو   

 .ے     ے         ۓ   ۓ   ڭ     ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ    ۆ  چ:

 

 : يف جواز  دخول الفاء على اخلرب : مسألة

األصل عدم دخول الفاء على املبتدأ الرتباط املبتدأ بتاخلرب ارتبتاط احلكتم    
باحملكوم لكن ملا تضمن  بعض األخبار معنى الشرط واجلزاء ساغ دختول  

 :ه األخبار وذلا على ضربني الفاء على مثل هذ
 وسيأتي إن شاء اهلل تعاىل . "اما "األول واجب وهو ان يقع بعد 

 وجائزوذلا فيما يلي :
              : أحدهما أن يكون املبتدأ أمسًا موصوال وصتلته امتاجمرورًا كقولته تعتاىل    

أو ظرفتتتًا  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  جئىئ  ىئ  ی   ی    ی  ی چ
او ةلة تصلح للشرطية وهي الفعليتة   . عامل الرباني فعظيم و : ما لدى ال

 "او  "قتد   "غري املاضية وغري املصدرة بأداة شرط او حرف اسستتقبال او  

ی  ی  ی  جئ   حئ   مئ   چ :النافيتتة كقولتته تعتتاىل   "متتا 

 ىئ  يئ  جب  حب          خب  

 ثانيهما : ان يكون املبتدأ نكرة عامتة موصتوفة بظترف او جمترور أو فعتل     
صاحل للشرطية  و : مسلم عنده علم فهتو ستعيد وضتيف للكتريم فمتا      

 يهان وعبد يسعى يف هدايته فلن خييب .
وثالثهما : ان يكون املبتدأ مضافا إىل نكرة مذكورة وهو مشعر مبجاماة  و 

 : كل نعمة لدي فهو مسؤول عنها .
 : رابعهتتا : أن يكتتون املبتتتدأ معرفتتة موصتتوفة باملوصتتول كقولتته تعتتاىل  
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ٹ  ٹ  ڤ     ڤ    ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ          ٹ  چ

چ   ڇ  ڇ    چڃ  ڃ  چ  چ  ڃڄ    ڄ  ڄ  ڃ

 .ڇ  

خامسها : ان يكون املبتدأ مضافا إىل املوصول  و : صاحب التذي يتأتيين   
 فله  االكرام .

 

 ٭ ٭ ٭
 باب النواسخ

 
ربعتة  وهي األدوات اليت تدخل على املبتدأ واخلرب فتنسخ حكمهما وهي ا

 : انواع حبسب عملها فيهما وهي 
 كان وأخواتها وإن واخواتها وكاد وأخواتها وظن وأخواتها ومايلحق بهتا 

 من التفصيل : شئ من ادوات واليا بيان كٍل على
 
 

 فصل كان واخواتها 
 

وهي اليت ترفع املبتدأ امسا هلا وتنصب اخلرب ختربا هلتا  وهتي متن حيتث      
كان ظل بات اصبح اضحى :  شرط وهيالعمل قسمان األول يعمل دون 

 .امسى صار ليس 
والثاني ما يعمل بشرط وهي قسمان ايضا اوهلما: ما يشتبط يف عملته ان   
يسبقه نفي لفظًا اوتقديرًا اونهي ويشمل مال وبرح وفتئ وانفا   و : متا  
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ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  چ مال ميد طالبا . و كقولته تعتاىل   

التقتتدير ال  .  فيوستت چۇئ  ۆئ   ۆئ     ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  
 "متا  "تفتؤ .و  و : ال تزال قائما وثانيهما: ما يشبط يف عمله سبقهه بتت  

ڳ  ڳ    ڳ  ڱ   چ: املصدرية الظرفية وهتو  دام كقولته تعتاىل   

 أي مدة دوامي حيا . ڱ  ڱ  ڱ
مال  "وهذه كلها مبعنى واحد وهو مالممة الصفة للموصوف واملقصود  بت

لذي مضارعه يزول فإنه فعل تتام وال التذي   هو الذي مضارعه يزال ال ا"
 مضارعه يزيل فإنه متعد .

ومعنى كان وظل وبات واضحى واصبح وامسى وكذا صار الداللة علتى  
 الصريورة وخيتص كل منها مبعنى حبسب القرائن .

 

 فصل
وهذه االفعال قسمان من حيث التصريف االول ما ال يتصرف وهي ليس 

 .املصدر ويدل على النفي ودام ويؤول ب
والثاني : ما عداهما وهذه يعمل غري املاضي منهاعمل املاضي سواء كتان  

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ     چ: مضتتارعا  تتو 

ہ  ہ  ھ  ھ        ھ  ھ    چ: أو أمتترا   تتو  ]البقتترة[  ڱ 

أو مصدرا  تو : أكرمتتا لكونتا صتادقا      .]املائدة[   ې ۓے  ے
 مل املاضي نفسها ..وكذا سائر أخوات كان . وبشروط ع
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 فصل
جيوم توسه أخبار هذه األفعال بني الفعل وأمسه ما مل يوجب غتري ذلتا   

فتال جيتوم   . كان يف التدار صتاحبها   : موجب كتقدميها على األسم يف  و 
 .تقديم األسم هنا على اخلرب لئال يعود الضمري على متأخر لفظا ورتبة 

املبتدأ لعدم ظهور االعراب  وكذا يف  و : كان أخي رفيقي لوجوب تقديم
 فلو تقدم اخلرب ألوهم انه املبتدأ.

]الةروم[  ھ  ھ  ھ  ے   ے   ۓ   چ:فمثال التوسه :قوله تعتاىل 

 ]البقر.[ ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڈ   چ:و

 

 : تنبيهات 
 "متا   ":  : اعلم انه ال جيوم تقديم خرب دام عليها وال تقدميه علتى  االول 

وأخواتهتا فتال    "متا مال   "ن النفي شرطا يف عملته  تو :   النافية سواء كا
قائما ما كتان   :قائما ما مال ميد . وكذاما مل يكن شرطا فيه فال جيوم :جيوم
 ميد.

قستمان ايضتا األول : تتام     -متن حيتث العمتل     -: هذه األفعال  الثاني
نتاقص  الثتاني :  و يكتفي مبرفوعه كقولته تعتاىل )وإن كتان ذو  عسترة(  ،    

 . ( ) وكان اهلل عزيزا حكيمًا: إىل منصوبه كقوله تعاىل  حيتاج
 وماد بعض النحاة قسما ثالثًا وهو ان تكون مائدة  و: علُي كان شجاٌع .

فإنها  "يزال "الذي مضارعه  "مال  "و "فتئ  " وكلها ترد تامة وناقصة إال
 ال يستعمالن إال تامان .  -وهما القسم الثاني  -

 الة ثالثة وهي الزيادة  و : ميد كان قائم .حب "كان  "وينفرد 
وأعلم انه ال جيوم أن يلي كان وأخواتها معمول خربها الذي ليس بظرف 



 43 

 :وهذا يشمل حالني .  وال جمرور
األول : أن يتقدم معمول اخلرب ويكون اخلرب مؤخرا عن األسم  و : كتان  

 كال .آطعاما ميد 
االسم ويتقدم املعمول علتى اخلترب    الثاني : أن يتقدم املعمول واخلرب على

  و : كان طعاما آكال ميد.
  و: كان عندك ميتدٌ  "كان  "جارًا وجمرورًا جام ايالؤه    فان كان ظرفا أو

 مقيما .
 : و "إن  ": حتذف كان مع امسها ويبقى خربها كثريا بعد  مسألة

 ..قد قيل ما قيل إن  صدقا وان كذبا   
 صدقا .التقدير أن كان املقول 

 ئًا و كذلا بعد لو  و : ائتين بذي علم ولو مبتد
  .ئًاأي : ولو كان مبتد 

ويبقتى امسهتا    "متا " بعد أن املصدرية ويعوض عنها : "كان"هذا وحتذف 
وخربها  و: أّما ان  بترًا فتاقبب . واالصتل : أن كنت  بترا فتاقبب .       

أن ان  برا ثم فحذف  كان فانفصل الضمري املتصل بها وهو التاء فصار : 
عوضًا عن كان فصار : أن ما ان  برا . ثتم ادغمت  النتون يف     "ما"اتي بت
 امليم .

فحتذف اجلتامم   .قيتل : مل يكتن    "كان  ": إذا جزم مضارع  مسالة اخرى
ة اليت على النون فالتقا ساكنان : الواو والنون فحذف  الواو اللتقاء ضمال

ۀ  ہ  ہ  ہ   چ  تو:  –ما جتوا  -وقد حتذف النتون ختفيفتا    . الساكنني

 ]مريم[.

ٱ  چ : و الثالث :ماد بعض النحاة افعااًل اخرى الفعال الباب وهي:ارتدَّ
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ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ

 .]يوسف[ ٹٿ  ٿ  ٿ   ٿ  

 ]االسراء[  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ چ :وقعد  و
كم توكلتم على اهلل حتق توكلته   لو أن:(وغدا كقوله صلى اهلل عليه وسلم 

 . 1(وتروح بطانًاتغدو مخاصًا لرمقكم كما يرمل الطري 
 

 ٭ ٭ ٭
  فصل

  
 يف ما وال و الت وان  املشبهات بليس

 
فمهملتة عنتد بتين متتيم وعنتد       "ما  "وهي حروف تعمل عمل كان .فاما 

 لشبهها بها يف انها لنفي احلتال عنتد االطتالل    احلجاميني تعمل عمل ليس
 )ما هذا بشرا( وذلا بشروط : :و 

 تهمل  تو : متا  ان ميتد قتائمٌ    حينئٍذ فانها  "إن  "اال تزاد بعدها  : االول
 . "قائم"برفع 

 {وما حممد إال رستول   } كقوله تعاىل : "إال "الثاني : اال ينتقض النفي بت
. 

: االيتقدم خربها على امسها وهو غري ظترف والجتار وجترور .     الثالث
 .وجب رفعه  و: ماقارٌئ ثامٌر . وفيه خالف  فان تقدم

                                    
 وصححه االلباني . 4124رواه ابن ماجة يف كتاب الزهد من سننه  1
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وهو غري ظرف وال جمترور   -: اال يتقدم معمول اخلرب على االسم  رابعال
 فان تقدم بطل عملها   و : ما طعاما ميد آكل . -

فان  كان ظرفًا او جمرورا مل يبطل عملها  و : متا   "آكل  "فال جيوم نصب 
 عندك ميد مقيمًا.

الن نفتي   قتائم .  متروان ما متا  : ر واال بطل عملها  و : اال تتك اخلامس
 النفي اثبات .

بفقيته   امحد: اال يبدل من خربها موجب واال بطل ايضا  و : ما  السادس
 "ميد"يف موضع رفع خربعن املبتدا الذي هو  "بفقيه"اال فقيه ال يعبأ به .فت

. 
 مسألة  :

 "و "بتل "جيتاب  تو :   عاطف وكان مقتضتيا لال  "ما  "إذا وقع بعد خرب  
أو  -تعني رفع االسم الواقع بعده  و : ما ميد قائم ولكتن قاعتد    "لكن 

 . بل قاعد
وان كتان العتاطف غتري     . فيجب رفع االسم على انه خرب مبتدأ حمذوف 

مقتض لالجياب كالواو و وها جام النصب والرفع  و : ما ميد قائما وال 
  -قاعد -قاعدا او 

ڌ   ژ:  كقوله تعتاىل  "ما"و "ليس"باء كثريا يف اخلرب بعد مسالة : تزاد ال

ک  ک   ک  ک  گ   گ    ڑڈ  ژ  ژ  ڑ  ڈڌ  ڎ   ڎ

 . ]الزمر[   گگ  
 فمذهب أهل احلجام اعماهلا عمل ليس بشروط : "ال  "واما 

 .يف املسجد قائمًا األول : ان يكون األسم واخلرب نكرتني  و : ال رجٌل
 ربها على امسها فال جيوم ال قائما رجل .الثاني : اال يتقدم خ
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فتال جيتوم ال عتامل إال افضتل منتا ،       "إال "الثالث : اال ينتقض النفي بتت 
 بل جيب رفعه . "افضل  "بنصب 

 . 1وجوم بعض النحاة اعماهلا .فلغة االكثرين اهماهلا النافية  "إن  "وأما 

 :تذييل 

 : 2غري النفي وهي اٍن اخرىة اهلمزة املخففة معكسورامل "نإ "واعلم ان لت 

ڻ  ۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ   ہ   چ: اواًل : شرطية كقوله تعتاىل  

 ]االنفال[ ھ  ھ  ھ  ھ  ے     ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ
الثقيلة . وتكون مهملتة غالبتًا    "إّن "للتوكيد وهي حينئذ خمفف من  ثانيًا :

 ]يس[ ڍ  ڍ         ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ چ كقوله تعاىل

 اجلامية كفتها عن العمل  و: "ما"ن مائدة فاذا جاءت بعد ثالثًا : ان تكو
 ... 3ما إن اتي  بشئ ان  تكرهه

ومتذهب متتيم    "لتيس   "جتاميني اعماهلتا عمتل    فمتذهب احل  "ال"واما : 
 والتعمل عند احلجاميني االبشروط ثالثة :. اهماهلا 

: كقولته صتلى اهلل عليته وستلم     دها : ان يكون االسم واخلرب نكرتني اح
 . 4من اهلل غرَيا الشخٌص

 الثاني : االيتقدم خربها على امسها فاليصح : الصائما رجٌل .
االينتقض النفي بتإال فاليصتح : الرجتٌل االافضتَل متن محتزة .        الثالث :
 بل جيب رفعه . "افضل "بنصب 

                                    
 حتقيق عبداللطيف اخلطيب . 1/133ومغين اللبيب 334/ 1همع اهلوامع  1
 حتقيق عبداللطيف اخلطيب 122/ 1مغين اللبيب  2
 1/142شطر بي  للنابغة الذبياني ذكره ابن هشام يف مغين اللبيب  3

 1433رواه مسلم يف كتاب اللعان من صحيحه رقم  4
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النافية ميدت عليها تاء التأنيث مفتوحة ومذهب  "ال  "فهي  "الت  "وأما 
االول كون معموليهتا   1ولعملها شرطان "ليس "مل عمل اجلمهور أنها تع

وأختص  بأنها ال يذكر معهتا األستم   امسي ممان والثاني حذف احدهما 
 : قولته تعتاىل   و واخلرب معا بل إمنا يذكر أحدهما والكثري حتذف أمسهتا  

فحذف االسم وبقي اخلترب والتقتدير :    ]ص[.ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ
 والت احلنُي حني مناص .

 
 

 ٭ ٭ ٭
 
 فصل

 يف أفعال املقاربة
 

ومسي  بذلا من باب تسمية الكتل باستم اجلتزء لداللتة بعضتها علتى       
 املقاربة .

كتاد وأخواتهتا وهتي متن      ايضا : وهي القسم الثاني من النواسخ وتسمى
 وتنصب اخلرب ويكون مضارعا غالبا . حيث العمل ترفع املبتدأ

 ومن حيث املعنى ثالثة أقسام : 
 على املقاربة وهي كاد وكرب وأوشا .األول : ما دل 

 الثاني : ما دل على الرجاء وهي عسى وحرى واخلولق .

                                    
  282/ 1اوضح املسالا  1
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الثالث : ما دل على االنشاء وهي : جعل وطفق وأخذ وعلتق وأنشتأ ثتم    
 "ان  "اقتبان خربهتا بتت    "اعسى وحرى واخلولق وأوش "الغالب على 

ڌ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ژ:  كقوله تعتاىل 

 املائدة[]ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   
فعكس عستى فالغالتب عتدم االقتبان  تو : ) ومتا كتادوا         "كاد  "وأما 

 يفعلون( .
لداللتة الشتروع    "أن  "وما كان داال على الشروع ال جيوم اقبان خربه بت 

 على االستقبال . "ان "على احلال وداللة  
فإنته قتد    " أوشتا  "و  "كتاد   "وأعلم أ ن هذه األفعتال ال تنصترف إال   

أستعمل منهما املضارع كقوله تعاىل ) يكادون يسطون ( وأختص  عستى  
أن  "وتامة وهي املسندة إىل  -واخلولق وأوشا بأستعماهلا ناقصة كما مر 

والفعل  و : )عسى أن يبعثا ربا مقاما ( و ) أن يبعثا ( يف موضتع   "
 رفع فاعل عسى وأستغن  به عن املنصوب الذي هو خربها .

 
 

 ٭ ٭ ٭
 

  فصل

 وأخواتها إّن
 

وهو القسم الثالث من النواسخ وعملها عكس ما سبق وهتي ستتةأحرف   
 للتوكيد واألهتمام وكأن للتشتبيه ولكتنّ   الكسورة و إّن ملفتوحةا ّنأهي : 
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 . فإن خفف  أهمل  . املشددة لإلستدراك
ولي  للتمين مطلقا ولعل للبجي فيما هو ممكتن واإلشتفال. وأعلتم أنته     

تقديم األسم إال إذا كان اخلرب ظرفتا أو جمترورا وحتت  هتذا      لعملها م يلز
 قسمان :

]القصةص[ ( چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  : )  تو  1األول : جوام األمرين

 الراسخني عندي . ولي  علَم
الثاني : وجوب التقديم  و : لي  يف الدار صاحبها .لتئال يعتود الضتمري    

 على املتأخر لفظا ورتبة .
فتال   وجمتروراً اظرفتًا   سواء كتان قديم معمول اخلرب على االسم والجيوم ت

 جيوم و:ان با عليًا واثق اوان عندك مؤمنا جالس .
وكذا ان مل كن ظرفا والجمرورا  و: إّن ميتدًا آكتٌل طعامتا  فالجيتوم إّن      

 طعاما ميدًا آكٌل .
  :ثالثة أحوال  "إن "ولت

كما إذا وقعت  يف موضتع   األول : وجوب الفتح إذا قدرت مبصدر احلال 
مرفوع فعل  و : يعجبين أنا قائم أو منصوبه  و : عرفت  أنتا طالتب    

 علم أو يف حمل جرحبرف  و : عجب  من انا عامل .
الثاني وجوب الكسر وذلا يف ستة مواضع أوهلتا إذا وقعت  بدايتة    احلال 

 .ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  : له تعاىلوكقالكالم 

ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ   ڭ   چ : لته تعتاىل  وكقة ثانيها  أن تقع صدر صتل 

 ۉ  ۉ  ې   ې  ې     ې  ۅۇ   ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ   ۋ  ۅ

                                    
 أي التقديم اوالتأخري 1
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 ]القصص[
أن تقع جوابا للقسم ويف خربها التالم  تو : واهلل إن ميتدا لقتائم      :ثالثها 

 فإن مل يكن الم جام الفتح والكسر .

ژ     ژ  ڑ  ڑ  ڈ   چ : لتته تعتتاىلوكقرابعهتتا  أن تكتتون حمكيتتة بتتالقول 

 ]مريم[  ک  ک   ک  ک  

ڑ  ک  ک   ک  ک   چ : كقوله تعاىلأن تقع  يف ةلة حالية  : خامسها

 . ]االنفال [گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   

لته  وكقسادسها أن تقع بعد فعل من أفعال القلوب وقد علق عنها بتالالم  

 ڳ  ڱ       ڱ     ڱ  ڻچ : تعاىل

 م فتح   و : علم  أن ميدا قائم .فإن مل يكن يف خربها الال   
 : الثالث :  جوام األمرين وذلا يف مواضعاحلال 

الفجائية  تو : خرجت  فتإذا إن ميتدا قتائم       "إذا  "أوهلا إذا وقع  بعد  
 فالكسر على جعلها ةلة والفتح على جعلها مصدرا. 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   چ : كقولته تعتتاىل  ثانيهتا إذا وقعت  بعتد فتاء اجلتزاء     

قتترئ  [24]االنعتتام: ڃ  ڃ  ڃ        چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڃ    
 بالكسر والفتح .

 املفسرة  و : ميد مفيت أي إن ميدا جمتهد . "أي  "ثالثها بعد 
أو منتذ انتي   -رابعها  إذا وقع  بعد مذ ومنذ  و : ما ترك  القراءة متذ  

 طلب  العلم .
 تو   لني واحدخامسها  إذا وقع  خربا عن قول وخربها قول وفاعل القو

 : أول قولي أني أمحد اهلل .
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 مسألة : 
اخترت إىل خربهتا كراهيتة     "إّن"إذا دخل  الم االبتداء علتى ةلتة فيهتا    

اجلمع بني مؤكدين  و : ) إن ما توعتدون آلت ( وتستمى حينئتذ التالم     
منفيتا مل   " إّن "فتإن كتان خترب     املزحلقة .والتدخل على سائر أخوات إّن

 . فال تقل : ان ميدا ملا يقوم تدخل عليه الالم
ميتدا   غري مقرون بقتد فالجيتوم : انّ   متصرفًا وكذلا إذا كان اخلرب ماضيًا

وان كان مضارعا جام كما تدخل على معمول اخلترب إذا توسته   . لذهب 
 .دمة قبني االسم وخربه  و: ان ميدا لطعاما آكل وبالشروط املت

 

 مسألة أخرى :
وأخواتها كفتهتا   "إن  "بت  1وهي غري املوصولة ةالكاف "ما  "إذا أتصل    

 النساء[] ک  چڃ  ڃ  چ       چ چ :عن العمل  و 
 .أو ميدا قائم  - الوجهان  و :ليتما ميٌد فيهافيجوم "لي " : إال

وأعلم أنه إذا اتى بعد أسم ان وخربها مبعطوف جام فيه وجهان ما مل تعني 
 و ان ميتدا عتامل     "إن"على أسم األول : النصب عطفا  -أحدهما قرينة 

 .وعمرا 
يف ذلتا   -والثاني الرفع عطفا علتى خربهتا وحكتم ان املفتوحتة ولكتن      

 . فال جيوممعها إال النصب  "أما لي  ولعل وكأن  "إن  "حكم 
فاألكثر على اهماهلا وإذا التبس  بالنافية لزمتهتا التالم    "إن"وإذا خفف   

 إن ميدا لقائم .  : و
غالبتا   -ل ختفيفها ال يليها  من األفعتال إال الناستخة لالبتتداء    ثم هي حا

                                    
 ذلا الن املوصولة التكفها عن العمل . 1
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ڱ  ڱ   چ : و  ]البقةر.[  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڑ  ک ڱ چ :  و

 ]القلم [ ں  ں        ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ          ۀ  ہ     ہ  ہ  

 : مسالة
املكسورة دخل  على اجلملتني فتهمل مع الفعلية كقولته   "إّن"اذا خفف  

والغالتب اهماهلتا   وجيوم اعماهلا مع االمسيتة   {وان كان  لكبرية  }اىل تع

ٺ  ٿ  ٿ     ٺپ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ چ :كقولتته تعتتاىل 

 .بعدها  . واذا اهمل  لزم  الم االبتداء]الزخرف[ ٿ  ٿ  

 :مسالة 

لكن ال يكتون امسهتا إال     على عملها املفتوحة بقي  " ّنأ "إذا خفف  و
علم أن ستيكون متنكم   هتا ال يكتون إال ةلتة  تو:)    حمذوفا وخرب اضمري

 ( . مرضى
تج إىل فاصل إال حيةلة امسية مل  -املخففة  املفتوحة "ان  "وإذا وقع خرب 

ڤ  ڦ    ڦ         ڦ   چ : لته تعتاىل  وكقالنفي  فيفصل بينهما حبرف النفي  إذا قصد

 .]هود[  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڄڦ

 :فعل غري متصرف مل يؤت بفاصل  و ةلة فعلية وكان ال خربها وإذا وقع

 .  مئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب  مبچ

ېئ  ىئ   چ  :  فان كان دعتاء  مل يفصتل كقولته تعتاىل     وان كان متصرفا 

وذلا يف قتراءة متن قترأ )     ]النةور[   ىئ  ىئ  ی  ی     ی          ی  جئ  حئ
هواحتد  وفاصتل  غالبتا ب   قرن ب( بصيغة املاضي . وان مل يكن دعاء ِضَغ

  و : )ونعلم ان قد صدقتنا ( االول قد اشياءاربعة 
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 ]الم مل[ .ھ   ڃڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ چ :حبرف تنفيس  و الثاني :

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  چ :النفتي كقولته تعتاىل     الثالث :

 طه[] ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

گ  گ  گ  گ   ڳ      کڑ  ڑ     ک  ک   کچ:   و الرابع : لو:

 .ڳ  ڳ   

امسيتة  تو :    نوى امسها واخرب عنها جبملتة  "كأن  "خفف  إذا  : مسألة

ۈئ  ۈئ  ېئ    چ  و : "مل"أو ةلة فعلية مصدرة بت - قائٌم كأن ميٌد

 "قد"أو ]يونس[    ىئ            ی  ی  ی  ی  جئ    ىئېئ  ېئ    ىئ
  و : كأن قد ذهب العلم .

 يف هذه األمثلة حمذوف وهو ضمري الشأن . "كأن"فاسم 
 
 

 ٭ ٭ ٭
 

  صلف
 النافية للجنس "ال "يف 

 

ل النفتي للجتنس كلته وتعمتل     اوهي ملحقة بالنواسخ ويقصد بها استتغر 
فال تعمل يف املعرفتة ومتا    1وال يكون امسها وخربها إال نكرة "إن "عمل 

ال فيهتا  }ورد من ذلا فمؤول بنكرة وان فصل  عن امسها الغي   و : 

                                    
 واالستغرال عند االصوليني .ومن هنا افادت العموم  1
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 . { غوٌل
ال حتول وال قتوة إال    : ينصب به  و بين على ما  1وان كان امسها مفردا

 . وكان يف حمل نصب .{فيه  ال ريَب}  :باهلل و
أو شتبيها باملضتاف     –ال صاحب صدل موجود   :وان  كان مضافا  و  

واما .  طالبا علما خائب ال :وهو كل أسم له تعلق مبا بعده اما بعمل  و 
ملضتاف واملشتبه بته    أي ا–ا مفحكمه. ثالثة وثالثني عندنا  و: البعطف  

 .النصب لفظًا

 

   :مسألة
 "واالسم الواقع بعدها بعاطف ونكرة مفردة وتكررت   "ال "إذا أتى بعد 

 علتى  "ال "ن املعطوف عليه إما أن يبنى متع ال. جام فيها مخسة اوجه  "ال
 "الفتح فيجوم يف الثاني البناء على الفتح أو النصب عطفاعلى حمل أسم  

واما ان ينصب فيجتوم يف  . وامسها  "ال "طفا على حمل أو الرفع ع  " ال 
واما ان يرفع فيجتوم يف الثتاني وجهتان األول    . املعطوف االوجه املتقدمة 

ال رجٌل  وال  :البناء على الفتح  و: ال رجٌل وال امرأة . الثاني الرفع  و 
 .امرأة

 :مسالة 
ثالثتة   هاصل جتام فيت  املبين مبفرد ومل يفصل بينهما بف "ال "ع  أسمإذا ُن :

 .البناء على الفتح لبكبه مع االسم  و: ال رجَل صادَل   :اوجه األول 

  .عاملا ال رجَل: و   "ال  "النصب مراعاة حملل اسم  :الثاني 

وان فصتل   ال رجتل عتامٌل.   :وامسها  و  "ال"الرفع مراعاة حملل  :الثالث 

                                    
 املراد باملفرد هنا ماليس مضافًا والشبيها باملضاف . 1
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ونصتبه ومل جيتز بنتاؤه    بينهما فاصل او كان املنعوت غري مفرد جتام رفعته   
 و: الرجل فيها عامل. وال تاركا العلم مفلح وكذلا ان كان النعت  غتري   

امتنع بنتاؤه ستواء كتان املنعتوت مفترد أو       –مضافا او شبيها به   –مفرد 
ال رجتل صتاحب ورع فيهتا و ال     :غريه أو مفصوال بينهما أو غريه  تو  

 .طالب علم فيها صاحب تقوى 

ال  : جام يف املعطوف ما جام يف النع  املفصول  و  " ال "وإذا مل تتكرر 
 .او امرأًة  -رجَل وامرأٌة

ال جاهتل   : تو    "ال"وكذلا إذا كان املعطوف غري مفرد سواء تكررت 
ال مبتدع وصتاحب ستنة . فتإن كتان      :وال صاحب علم .او مل تتكرر  و 

رجَل وال ميتٌد  ال  :املعطوف معرفة مل جيز فيه إال الرفع على كل حال  و 
 .أو ال رجل وميد فيها 

النافية بقي  على ما كان  "ال "إذا دخل  همزة االستفهام على :  :مسالة 
 .وكذا حكم املعطوف والصفة   . اال عامَل موجود :هلا من العمل  و 

وجب أو جتام حذفته فتإن مل يتدل     " ال  "إذا دل دليل على خرب  : دةتفائ
 ": صلى اهلل عليه وسلم جيز احلذف  و قولهعليه دليل او خشي اللبس مل 

 .1"ال أحد أغري من اهلل 
 

 ٭ ٭ ٭
 
 

                                    
 4234رواه البخاري يف كتاب التفسري من صحيحه رقم  1
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  فصل

 يف ظن وأخواتها

وهي القسم الرابع من النواسخ فتنصب املبتدأ واخلرب معا وهي من حيتث  
 املعنى قسمان :

أفعال القلوب وهي اما تدل على اليقني وهي رأى وعلم ووجتد   :األول 
الرجحان وهي خال وظن وحسب ومعم وعد  ودرى وتعلم أو تدل على

 .وحجا وجعل و هب 

أفعال التحويل وهي صّير وجعل وهي غري جعل اليت مبعنى أعتقد  :الثاني 
 .و وهب مبعنى صري وختذ واختذ و ترك و رد 

 

 ٭ ٭ ٭
 
 

 فصل

ويثب  هلا  "تعلم  "و" هب  "أفعال القلوب قسمان متصرفة وهي ما عدا 
املاضي ما يثبت  للماضتي متن عمتل وختتتص       سوى  –أي املتصرفة   –

القلبية املتصرفة بالتعليق وااللغاء فالتعليق تترك العمتل لفظتا دون معنتى     
ظنن  لزيد قائم فزيد قائم مرفوع لفظتا يف حمتل نصتب     :ملانع  وجوبا  و

ک  گ  گ  گ   چ النافيتة  تو:   " متا   "وذلا إذا وقتع بعتد الفعتل    

چ  چ    چ  چ  ڇ   چ نافية  و:ال "إن "أو  ]االنبياء[.گ  ڳ  

 .ڇ  
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ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ   چ أو الم االبتتتداء  تتو: 

 ]البقرة[. ڻ    ڳڳ
أو االستفهام ولته ثتالث صتور:االوىل :ان يكتون احتد املفعتولني استم         

 ]الكهف[ ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ چ : استفهام  و

 .علم  صديق َمن أبوك  :و.الثانية ان يكون مضافًا اىل اسم استفهام   

 ،علم  أميد عندك أم عمر  :أن تدخل عليه اداة استفهام  و  :الثالثة 
وامتا   .ظنن  ال ميد قتائم  وال عمترو    :النافية  و  " ال "وكذا ان بعده  

وذلا إذا  وقع   –جواما   -االلغاء فهو ترك العمل لفظا ومعنى ال ملانع 
 :ميد ظنن  قائم او اخرا  و  :وسطا  و يف غري االبتداء كما إذا وقع  

 .ميد قائم ظنن  

 

  فصل

ې   ې  چ : مبعنى عرف تعدا إىل مفعول واحد  و" علم  "إذا كان 

 ]النحل[   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ ۈئ
وإذا . أي اتهمتته  . ظننت  ميتدًا    :إن كان  مبعنى اتهم   و "ظن  "وكذا 
ي التيت مصتدرها رؤيتا    حلميتة تعتدت إىل مفعتولني وهت      "رأى  "كان  

 ]يوسف[.ۈئ  ۅۆ  ۈ    ۈ     ٴۇ  ۋ    ۋ چقوله تعالى : نحو
و ال جيوم يف هذا البتاب استقاط املفعتولني وال احتدهما إال إذا دل علتى      

 ًاعليت التقدير ظننت    –عاملا فيقال ظنن   عليًاهل ظنن   :ذلا دليل  و 
 .أي عاملا  .عليًاظنن   –عاملا أو 
 :مسألة 

هذه االفعال املتصرفة اذا وقع  يف غري االبتداء كالتوسه  تو:   جيوم الغاء
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  و: حسٌن عامٌل ظنن .اوالتأخر.  حسٌن ظننُ  عامٌل
 :كقولته تعتاىل   النافيتان  "إن"او "ما ":اذا وقع بعد الفعل  1وجيب التعليق 

. ويعلق كتذلا اذا وقتع بعتده    ]االسةراء[ چ  چ    چ  چ  ڇ  ڇ   چ
حسبُ  الليث صائم والعمرو . وكذا الم االبتداء  تو:  النافية  و:  "ال"

ومل يعتدها  ظنن  لزيٌد ماهٌد . والم القسم  و: علمتُ  ليصتومّن علتٌي .    
كذا االستتفهام  تو: علمت  ابتُن ايهتم      2كثري من النحاة من املعلقات . و

 ابوك .

  :مسألة 

 اعلم ان يف القول وما  تصرف منه ثالث استعماالت : 

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ   چ حتكى به  اجلمتل  تو:   االول: أن 

 .]املائدة[ ٹ
: احتدهما املتؤدي معنتى اجلملتة      أن ينصب املفرد وهتو نوعتان   :.الثاني 

علتى انته    –أي املفرد  كاحلديث واخلطبة كت قل  حديثا وشعرًا .ونصبه ت 
 .مفعول به 

يقتال  }: ثانيهما :املراد به جمرد اللفظ وهوالذي اليكون امسًا للجملة  و.
 أي :يقول له الناس ابراهيم . {له ابراهيم 

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   چ :دون احملكي بته  تو   "القول  "وقد حيذف  

أي ]ال عمتتتتتران[  ۅ  ۉ  ۉ          ې  ې  ې  ې         ى  ى
 .فيقال هلم اكفرمت 

                                    
 أي تعليق العمل واملقصود انه اذا حذف املعلق تسله العامل على مابعده .  1
 عطف على باقي املعلقات . 2
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 تت   ان يعمل عمل ظن فينصب مفعولني وذلا عند أكثر العرب :الثالث 

يكتون مضتارعا ملخاطتب مستبوقا باستتفهام غتري       بأربعة شروط وهي أن 
أتقتول   :مفصول بينهما بشيء سوى الظرف واجملرور ومعمول الفعل  و 

 .ميدا مريضا 
 

 ٭ ٭ ٭
  فصل

 يف أعلم وأرى  وحنوهما
  1وأرى أعلتمَ  : هذا الصنف من األفعال  يتعدى إىل ثالثتة مفاعيتل وهتي   

 .نافعا  ميدا العلَمأعلم   :ر  و وخّبونّبتأ ث وأنبأ وأخرب و حّد

ويثب  للمفعول الثاني والثالث ما ثب  ملفعولي علتم و رأى متن كونهمتا    
يف األصل ومن جوام االلغتاء والتعليتق وجتوام حتذفهما أو      امبتدأ وخرب

 .أحدهما إذا دل على ذلا دليل 

 أي أعلتم و أرى و وهمتا ت    –امنا يثب  تعديتها إىل ثالثة إذا كانا  :تنبيه 

 –اهلمزة يتعديان إىل مفعولني فإن كانا يتعديان إىل واحد كرأى قبل دخول 

وعلم مبعنى عرف فحينئذ يتعديان باهلمزة إىل مفعولني ليس  –مبعنى بصر 
 .أعلم  ميدا احلق  :أصلهما مبتدأ وخربا  و 

 .هذا وجوام احلذف يف مفاعيلهما نظري ما سبق 
 

 ٭ ٭ ٭
                                    

   فتنبه .وهو الذي ماضيه أري  وليس رأي 1
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  باب الفاعل

 

وحكمته الرفتع    .ل على طريقتة َفَعتل أو شتبهه   وهو االسم املسند إليه فع
يعجتبين أن تصتدل    :واملراد باالسم ما يشمل الصريح كزيد واملؤول  تو  

 .أي صدقا 

ميد  :وخرج باسناد الفعل اليه ما اسند إىل غري الفعل كاالسم واجلملة  و 
ما كتان علتى    "على طريقة  فعل  "وخرج بقيد . أمني وعمر يقرأ القران 

قتتل ميتد واملتراد    :بضم الفاء وهو النائب عن الفاعل  تو   "ل فع"طريقة 
ميتد    :والصفة املشبهة  تو  .اسم الفاعل  و أقائم الزيدان  :بشبه الفعل 

حسن وجهه . واملصدر  و عجب  من حفظ ميد القرآن واسم الفعل  و 
ميتد   :هيهات  العقيق والظرف  و ميد عندك أبوه. واجلار واجملرور  تو  :

 .الدار والداه. وافعل التفضيل  و:مررت باالفضل ابوه يف 

وحكمه التأخر عن رافعه وال جيوم تقدميه فإن قدم  كان مبتتدأ ومتا بعتده    
 .فعل رافع لضمري  مستب وهذا عند البصريني واجامه الكوفيون 

واعلم ان اكثر العرب على وجوب جتريد الفعل من عالمة تدل على تثنية  
اليه ان كان ظاهرا  فيكون كما لو اسند إىل مفرد  و: قتام  أو ةع ما اسند 

الزيدان والزيدون وقام  اهلندات. ومتذهب طائفتة متن العترب اجلتوام      
فيقولون: جاءوا املؤمنون فتكون الواو عالمة تدل على  اجلمع وهكتذا يف  

يتعتاقبون فتيكم   (املثنى  وبهذه اللغة جتاء قولته صتلى اهلل عليته وستلم:      
هذا البكيب يكون قليال اذا  اسند الفعتل إىل االستم الظتاهر    (. و1مالئكة

بعده فان اسند على مضمر متصل به وجعتل الظتاهر مبتتدأ أو بتدال متن      

                                    
 222احلديث رواه البخاري يف كتاب مواقي  الصالة من صحيحه رقم  1
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الضمري فال يكتون قلتيال كمتا يف احلتديث املتذكور انفتا وكقولته تعتاىل :         
 وا النجوى الذين ظلموا ( .)وأسّر

 

 فصل

جيب يف كل اسم مرفوع واقتع  فعل الفاعل جيوم حذفه إذا دل عليه دليل و

ې   چ  : فإنه مرفوع بفعل حمذوف وجوبا كقوله تعاىل "إذا "أو   "إن"بعد 

ۈئ          ۆئې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ

إذا }. التقتتدير وان استتتجارك احتتد و  ]التوبتتة[ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   
 .أي إذا انشق  السماء {السماء انشق 

 

 فصل
 يف تاء التانيث

على تأنيثه وتكون  تدلُّ ساكنٌة ا كان الفاعل مؤنثا حلق  فعله املاضي تاٌءإذ
أو كان الفاعتل ظتاهرا    . الممة له اذا اسند الفعل إىل ضمري مؤنث متصل

أو الشمس طلع  الفترل بتني    . : هند قام  حقيقي التأنيث مثال األول
 .املؤنث احلقيقي او  اجملامي 

 .  هند ما قام إال هي :بالتاء  و  فإن كان الضمري منفصال مل يؤت 
: قام  هند فإذا فصل بني الفعتل وفاعلته املؤنتث احلقيقتي      ومثال الثاني

مل  "اال"فتان كتان بتت    .هنتدٌ  أتتى املستجدَ   :جام الوجهتان  تو    "إال "بغري
 جيزاالثبات عند اجلمهور.

: قتام  وإذا اسند الفعل إىل ةع غري املذكر السامل جام يف التاء الوجهان  و
واخواتها اثبات التتاء وحتذفها    "نعم "وجيوم يف .الرجال وقام  الرجال 

 .إذا كان الفاعل  مؤنثا 
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 فصل

األصل يف املفعول أن يتأخر عن فاعله وفعله لكن قد يتقدم وجوبا وذلتا  
 :يف مواضع وهي 

أي  :أيًا تقرأ اقرأ مثلا. أو اسم استتفهام  تو    :أن يكون أسم شرط  و 
 .رجل أكرم  

وجيب تتأخريه   {اياك نعبد }أو ضمريا منفصال لو تأخر لزم اتصاله  و : 
إذا خيف التباسه بالفاعل كما إذا خفي اعرابهما وعدم  القرينتة املميتزة   

وكذلا جيب تتأخريه وتقتديم الفاعتل إذا كتان      . عيسى موسى  و: اكرَم
سيكون  علم ان }املؤكدة ومعموهلا  و:" أن  "املفعول مصدرا مؤوال من 

 .{منكم مرضى
 .ما أعلم ميدا  :وإذا كان الفعل العامل فيه فعل تعجب  و 

 . وإذا كان الفعل العامل فيه جمزوما  و:  مل اقرا كتابا 
 .لن اكرم مبتدعا  : و  " لن "وإذا كان الفعل العامل فيه منصوبا بت

 ميتداً  اكرم  :وكذا  جيب تقديم الفاعل  إذا كان ضمريًا غري حمصور  و 
 وإن كان حمصورا وجب تأخريه  و: ما اكرم ميدا إال أنا.. 

وجب تأخريه وقد يتقدم  "إمنا "أو    "إال "صر الفاعل اواملفعول بتوإذا ُح
احملصور منهما علتى غتري احملصتور إذا ظهتر احملصتور متن غتريه كمتا إذا         

ر إذ ال يظهر فال جيوم تقديم احملصو "امنا  "أما إذا كان بت "إال  "احملصور بت
فإنته يعترف بكونته     " إال "كونه حمصورا إال بتأخريه خبالف احملصتور بتت   

فال فرل بني ان يتقدم أو يتأخر  و: امنا اكرم ليثتًا ميتٌد.    "إال  "واقعا بعد 
 .وامنا اكرم ميٌد ليثًا وما انصف ليثا إال سعد وما انصف سعد إال ليثا  

 .ور بت امنا ثم ال خالف يف عدم جوام تقديم احملص
تفصيل فإن كتان احملصتور فتاعال امتنتع وإن كتان        "إال  "ويف احملصوربت 
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 .مفعوال جام 
 

 ٭ ٭ ٭
 باب

 النائب  عن الفاعل

 

وهو مفعول يف أصله حذف فاعله واقيم مقامه واعطي حكمته متن لتزوم    
 تتب التدرسُ  ُك :الرفع ووجوب التأخر عن رافعه وعدم جوام حذفه  تو  

فاعله مطلقا ستواء كتان    سمَّالذي مل ُي الفعِل ضم أوُلوُي . وال جيوم تقدميه
ويفتتح متا قبتل اختر      . ماضيا أو مضارعا ويكسر متا قبتل اختر املاضتي    

 . املضارع 
ر. ضم اوله كسُِّت :وإذا كان الفعل املبين للمفعول مفتتحا بتاء املطاوعة  و 

 .وثانيه فيقال ُتكسر بكسر السني 
در اقُتت  :اقتدر ضم أوله وثالثه فيقال  :وصل  و وإذا كان مفتتحا بهمزة  

أو  . قيل :وإذا كان ثالثيا معتل العني ففي فائه ثالثة أوجه هي الكسر  و 
  : واالمشام وهو بني الضم والكسر كما يف قوله تعاىل. قول   :الضم  و 

 ]هود[ ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ ی   چ
إىل  –بعتد بنتاءه للمفعتول     نياي الفعل الثالثي املعتل العت   –وإذا اسند  

ضمري متكلم أو خماطب أو غائب فاما أن يكون واويتا  تو :ستاَم فيجتب     
فيجتب ضتمه أو    . بتاع  : ائيًا  تو ياو. كسرالفاء اواالمشام فيقال :مسُ  

وكذا متا كتان    . االمشام فيقال بع  لئال يلتبس بفعل الفاعل فإنه بالكسر
فيجوم يف التتاء  . اختار وانقاد   :ل على ومن انفعل وافتعل معتل العني مث
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  –اختتري وانقيتد    :والكستر  تو  . اختتور وانقتود    :والقاف الضتم  تو   
 .واالمشام 

 

  فصل
 

. او املصتدر او اجلتار واجملترور مقامته      واذا مل يوجد املفعول اقيم الظترفُ 
ويشبط يف كل منها ان يكون قابال للنيابة واحبم بتذلا عمتا ال يصتلح    

الظرف الذي ال يتصرف وهو ما لزم النصب على الظرفيتة  تو :   للنيابة ك
 . لتس عنتدك  ُج: فال جيتوم   . وعندك. ان اريد به سحر يوم بعينه  . رَحَس

 . للزومها النصب
وكتذا متا الفائتدة فيته متن      . معتاذ اهلل  وكاملصادر اليت ال تتصرف  و :  

لتس  وُج رٌبرب ضوُض ري وقٌ الظرف واملصدر واجلار واجملرور  و : ِس
 يف الدار .

واذا وجد بعد الفعل املبين للمجهول مفعول به ومصتدر وظترف وجمترور    
شديدا يتوم   ضربًا امحُد رب االماُمتعني اقامة املفعول مقام الفاعل  و : ُض

ين الفعل املتعدي إىل مفعولني ملا مل يسم فاعله فان واذا ُب. اجلمعة يف بغداد 
 علٌم الول او الثاني سواء  و : اعطي ميدًاكان من باب اعطي جام اقامة ا

وذلتا متا مل   . ميتدا   أو كسي جبتةٌ  علمًا واعطي ميٌد . جبًة ليٌثأو كسي 
 . وإال وجب رفع االول . حيصل لبس

فاملشهور عنتد النحتاة وجتوب اقامتة       . ظن  أو أرى : وإن كان من باب 
 .االول واجام بعضهم تقديم الثاني عند عدم اللبس 

 فعول النائب عن الفاعل حكم الفاعل فكما انه ال يرفتع  الفعتلُ  وحكم امل
 إال مفعوال واحدا. إال فاعال واحدا كذلا ال يرفع الفعُل
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 ٭ ٭ ٭
 
 

  باب
 اشتغال العامل عن املعمول 

 

وهو . ه يف ضمريه أو سببيِّل د عمق عنه . االشتغال تقدم اسم وتأخر فعل
 قرأتته  ال املشتغل بالضمري: الكتاَبفمث. املضاف إىل ضمري االسم السابق 

 . ومثال املشتغل بالسبيب: ميدا اكرم  ابنه .
مضمر وجوبا موافق يف اللفظ   وةهور النحاة على أن ناصب االسم فعٌل 
علمتته .   . التقدير: علم  سعدًاواملعنى للفعل املظهر  و : سعدا علمته ا

 : جاومُت ليثًا مررت به . التقدير أو يف املعنى فقه  و : ليثا مررت به .
 
 
 

 فصل
 

 أعلم أن لألسم  يف باب االشتغال ثالثة أحوال  اةاال : 
األول : وجوب النصتب إذا وقتع بعتد أداة ال يليهتا إال الفعتل كتأدوات       

 ن ميدا أكرمته أكرما .إ : الشرط  و : إن وحيثما فيقال
إذا الفجائيتة ،  كت الثاني : وجوب الرفع إذا وقع بعد أداة ختتص باالبتتداء  

هذه ال يقع بعتدها فعتل    "إذا  " و : خرج  فإذا ميد يعلمه عمرو. ألن 
 ال ظاهرا  وال مضمرا .
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وكذلا إذا ولي الفعل املشتغل بالضمري اداة ال يعمل ما بعدها فيما قبلتها  
كأدوات الشرط واالستفهام والتحضيض و كم اخلربية واحلروف الناسخة 

 لنافية .واالمساء املوصولة وما ا
الثالث : جوام الوجهني وذلا إذا وقع  األسم املشتغل عنه بعتد عتاطف    
تقدمته ةلة ذات وجهني أي صدرها أسم وعجزها فعتل  تو : ميتد قتام     

 وسعد أكرمته. فيجوم رفع سعد مراعاة لللصدر ونصبه مراعاة للعجز .
ا وقد خيتار الرفع وذلا يف كل أسم مل يوجد معه ما يوجتب نصتبه وال مت   

يرجحه  و : ميد أكرمته وقد خيتار النصب وذلا إذا وقع بعد األسم فعل 
دال على طلب  و  : ميدا أكرمه وسعدا ال تهنته فيجتوم رفعته واملختتار     
نصبه وكذا إذا وقع األسم املشتغل عنته بعتد أداة يغلتب أن يليهتا الفعتل      

 كهمزة االستفهام وما وأن وال النافيات  و: أميدا أكرمته .
 فرل يف كل ماتقتدم متن بتاب االشتتغال أن يتصتل الضتمري بالفعتل        وال

املشغول به  و : ميد رأيته أو ينفصل عنه حبرف  جر  و : ليث مررت به 
وأعلم أن الوصف العامل جيتري   أو بأضافة  و : القرطيب قرأت تفسريه .

 جمرى الفعل يف هذا الباب فيما تقدم واملراد بالوصف العامل أسم الفاعتل  
 واملفعول .

وأحبم بالوصف عما يعمل عمل الفعل وليس بوصف كأسم الفعل  تو  
فال جيوم نصب سعد ألن أمستاء األفعتال ال تعمتل فيمتا      . : سعد دراكه

 قبلها فال تفسر عامال فيه .
واحبم بقيد العمل عما ال يعمل كأسم الفاعل إذا كان مبعنى املاضي  تو  

الن  ما ال يعمل ال   (الكتاب  )م نصب  : الكتاب أنا قارئه أمس فال جيو
 يفسر عامال .
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ويضاف هنا قيد ثالث وهو عدم دخول مانع مينع الوصف من العمل فيما 
فالجيتوم نصتب   . قبله كدخول األلف والتالم  تو : القترآن أنتا القارئته      

 ألن ما  بعد األلف والالم ال يعمل فيما  قبلها فال يفسر عامال . (القرآن )
 
 
 

 ٭ ٭ ٭
 
 باب

 تعدي الفعل ولزومه 
 

 ينقسم الفعل إىل متعد وهو الذي يصل  إىل مفعوله بغري حرف جر .
 والمم وهو الذي ال يصل إىل مفعوله إال حبرف  جر ويسمى قاصرا .

وعالمة املتعدي  أن تتصل به هاء تعود على غري املصدر وهي هاء املفعول 
نها تتصل باملتعدي والتالمم  به واحبم بهاء غري املصدر من هاء املصدر  فأ

 فمثال اتصاهلا باملتعدي: اللوم ملته ميدا ،
 .  ومثال اتصاهلا بالالمم: القيام قمته 

وشأن املتعدي نصب مفعوله إن مل ينب عن فاعلته  تو : تتدبرت القترآن     
 . بر القرآُنُد.فأن ناب عن فاعله وجب رفعه  و : ُت

 .عدى ملفعول واحد كقرأ ودرس ثم املتعدي ثالثة أقسام : األول ما يت 
والثاني ما يتعدى ملفعولني وهتو نوعتان متا أصتلهما مبتتدأ وخترب كظتن        

 واخواتها وما ليس كذلا  و أعطي .
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 الثالث ما يتعدى إىل ثالثة مفاعيل كأعلم وأرى .
وأما اللزوم  فيتحتم لكل فعل دال على سجية  تو : شتُرف وكتُرم  ومتا     

قشعر أو أفعنلل  و : أقعنسس أو ما دل على كان على ومن أفعلل  و : أ
نظافة أو دنس  و: طهر ووسخ أو عرض  و : مرض أو كان مطاوعا ملتا  

 تعدى إىل مفعول واحد  و : مددت احلديد فأمتد .
وأحبم بالواحد مما طاوع املعدى إىل أثنني فإنه  يكون متعتديا إىل مفعتول   

 واحد  و : فهم  ميدا املسألة ففهمها .
مسألة : يصري الفعل الالمم متعديا بوجوه وهي دخول همزة التعدية  و : 
ذهب وأذهب وتضعيف عينه  و عظم وعظم ودخول ألف املفاعلة  و : 
جلس وجالس وحتويله إىل ومن استفعل  تو :حستن واستحستن ويصتل     

ڀ   چ قولته تعتاىل :   الالمم كذلا اىل مفعوله حبرف اجلر كالباء يف مثل

 ]البقرة[  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿڀ  ڀ  ڀ  
  و: عجب  من علم سعد . "من"وعن  و : رغب  عن ميد. و 

أن و  "وقد حيذف حرف اجلر  و : مررت ميدا  وال ينقاس عليه إال متع  
فيجوم حذف حرف اجلر معهما قياسا مطردا بشرط أمن اللبس  و :  "أّن 

 عجب  أن يكفروا أي : من أن يكفروا .
 

ما ال يستغنى عنه كالفاعل . والفضلة ما ميكتن األستتغناء    العمدة مسألة :

ہ  ہ  ہ  ھ   چ:  عنه كاملفعول فيجوم حذف الفضتلة ان مل يضتر  تو   

وإال مل جيز احلذف كما إذا وقع املفعول يف جتواب ستؤال    ]االعلى[ ھ  
  و: من رأي  فيقال رأي  ميدا .

ناصب الفضتلة إذا   أو وقع حمصورا  و : ما قرات إال النحو وجيوم حذف
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التقتدير:   . دل عليه دليل كأن يقال: ما قرأت؟ فتقتول: شترح ابتن عقيتل    
قرات شرح ابن عقيل. وأعلم أن للحذف بوجه عام فوائد منها األختصار 
والتعميم والتتحقري واألهتمتام باملتذكور والتعظتيم ولعلتم املخاطتب بته        

 فيستغنى عن ذكره .
 
 

 ٭ ٭ ٭
 

 باب التنازع يف العمل
 

فكتل  . هو توجه عاملني إىل معمول واحد  و : قرأت ودرس  التفسري و
ويشتبط لتذلا تقتدم العتاملني     . من الفعلني يطلب  التفسري  باملفعوليته  

على العامل وإال مل تكن املسألة من باب التنامع وحكتم العتاملني إعمتال    
 يف األسم واآلخر يف ضمريه . -سواء األول أو الثاني  -أحدهما 

كان مطلوب العامل مما يلزم ذكره كالفاعل وجب اضماره  وال جيتوم  وإذا 
. بل  ان عمل أحدهما يف الظتاهر   فال جيوم: حيفظ ويقرأ الطالبان . حذفه

وجب اضمار اآلخر وخيري يف إعمال أيهما فلو اعمل الثاني وجب اضمار 
 حيفظان ويدرس الطالبان . :األول  و

مرفوع فال خيلو اما ان يكون عمدة يف  وإذا كان مطلوب الفعل املهمل غري
األصل كمفعول ظن ألنه مبتدأ أو خرب يف األصل فإن مل يكن كذلا فامتا  
ان يكون الطالب له هو األول أو الثاني فإن كتان األول مل جيتز االضتمار    

وإن كان الثاني وجب االضمار  و : حتدثين  .  و : أكرم  واكرمين ميد 



 22 

 . وحدثته سعد وال جيوم احلذف
فإن كان املرفوع عمدة يف األصل فال خيلو امتا ان يكتون الطالتب لته هتو      
األول فيجب اضماره مؤخرا  و : ظنين وظننت  خالتدا قائمتا ايتاه .وإن     
كان الطالب هو الثاني اضمر متصال أو منفصال  و : ظنن  وظننيه ميتدا  

 قائما . وظنن  وظنين اياه ميدا قائما .
الفعل املهمل عدم مطابقته ملتا يفستره وجتب     وإذا لزم من اضمار مفعول

اظهاره كما إذا كان يف األصل خربا عن مفرد ومفستره مثنتى  تو : أظتن     
 "عمترا   "مفعتول أول أل ظتن و    "ميدا  "ويظنانين ميدا وعمرا أخوين فت

أظتن  : مفعول ثان  ولو  جعل ضتمريا فقيتل    "أخوين  "معطوف عليه و 
مطابقتا لليتاء يف كونهمتا     "اياه  "لكان   . ويظناني اياه ميدا وعمرا أخوين

ألنه مثنتى فتفتوت    "أخوين  "مفردين ولكن ال يطابق ما يعود عليه وهو 
مطابقة املفسر للمفسر وهو غري جائز وإن قل  أظن  ويظناني اياهما ميدا 
وعمرا أخوين حصل  املطابقة ولكن تفوت مطابقة املفعول الثتاني التذي   

عتول األول التذي هتو مبتتدأ يف األصتل لكتون       هو خرب يف األصل  للمف
وال بتد متن مطابقتة     "اياهمتا   "األول مفردا وهو الياء والثاني مثنى وهو 

اخلرب للمبتدأ فلما تعذر االضمار وجب األظهار فتقتول : أظتن ويظنتاني    
 .ميدا وعمرا أخوين  أخًا

 وال تكون املسألة حينئذ من باب التنامع ألن كتال متن العتاملني عمتل يف    
 ظاهر.

 ٭ ٭ ٭
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 باب 
 املفعول املطلق

 

هو املصدر املنتصب توكيدا لعامله أو بيانا لنوعته أو عتدده  تو : سترت     
 وقرأت قرائتني .  . وتعلم  علم السلف. سريا 

ومسي مطلقا لصدل املفعول عليه غري مقيد حبرف جر و وه خبالف غريه 
كاملفعول به أو معته   من املفعوالت فإنه ال يقع عليه أسم املفعول إال مقيدا

 أو له .
أو . وينصب املصدر مبثله  و : عجبت  متن لومتا ميتدا لومتا شتديدا        

ن يكون متصرفا غري ناقص وال ملغي عن العمل  تو  ويشبط أ -بالفعل 
 : فّهم  عليا فهما. 

 بالوصف  و : أنا حافظ القرآن حفظا . وينصب كذلا
مضافني إىل املصدر  تو   "كل وبعض"وينوب عن املصدر ما يدل عليه كت 

 ]النساء[  چ  چ  چ  ڇ       ڇ    ژ چ :قوله تعاىل 
 وكاملصدر املرادف ملصدر الفعل  و : قعدت جلوسا .

 .وينوب  كذلا أسم األشارة  و : درس  تلا الدراسة 

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ : وينوب ضمريه كقوله تعتاىل 

  ڱڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  گ    گ چ : قولتته تعتتاىلوعتتدده  و چ

 ڱ  ں   ں  ڻ  

  واآللة  و : ضربته سوطا .واألصل : ضربته ضرب سوط .
وأعلم أنه ال جيوم تثنية املصدر املؤكد  وال ةعته بتل جيتب افتراده  تو :      

ألنه مبثابة تكرر الفعل. والفعل ال يثنى وال جيمتع ، وأمتا    -ضرب  ضربا 



 28 

ي فيجوم فيهما ذلا  و: سرت ستريَ غري املؤكد وهو املبني للعدد والنوع 
 عمر احلسن والقبيح .

وال جيوم حذف عامل املصدر املؤكد ألنه مسول لتقرير عامله وتقويته واما 
غرياملؤكد فيحذف عامله إما جواما كقولا : سري ميتد ، يف جتواب : أي   

 سري سرت؟ .
هو وإما وجوبا فيحذف يف مواضع منها : إذا وقع املصدر بدال من الفعل و

. مقيس يف األمر والنهي  و: قياما ال قعودا أي قم قياما  وال تقعد قعودا 
 وكذا يف الدعاء  و : فهما لا. أي أفهما اهلل .

وإذا وقع املصدر بعد االستفهام املقصود بته التتوبيخ   تو : أتوانيتًا وقتد      
 أي أتتوانا ،. عالك املشيب 

ڈ   ڈ     ژ  ژ   چ : عتاىل وإذا وقع تفصيال لعاقبة ما  تقدمه كقولته ت 

   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ھ    ڳڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    گ

مصتدران منصتوبان بفعتل حمتذوف وجوبتا       "فتداء    "و  "منًا "تف ]حممد[ 
 . فإما متنون منا وإما تفدون فداء -واهلل تعاىل أعلم  -تقديره 

اخرب به عنه وحيذف كذلا إذا ناب املصدر عن فعل اسند ألسم عني أي  
وكان املصدر مكررا  و : ميتد ستريا ستريا ، والتقتدير ميتد يستري ستريا        
فحذف يسري وجوبا لقيام التكرير مقامه .أو كان املصدر حمصورا  و : متا  

وجوبا ملا يف  "يسري  "ميد إال سريا التقدير : ما ميد إال يسري سريا فحذف 
 احلصر من التأكيد القائم مقام التكرير.

ملصدر احملذوف عامله وجوبا ما يسمى املؤكد لنفسه واملؤكتد لغتريه   ومن ا
فاألول هو الواقع بعد ةلة ال حتتمل غتريه  تو : لته علتَي التف أعبافتًا       

 ،فاعبافا مصدر منصوب بفعل حمذوف وجوبا والتقدير:أعبف اعبافا .
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 ومسي مؤكد لنفسه ألنه مؤكد للجملة قبله وهي نفس املصدر .
هو الواقع بعد ةلة حتتمله وحتتمل غريه فتصري بذكره نصتا فيته   والثاني : 

 و : أن  طالب علم حقا . فحقا مصدر منصوب بفعل حمتذوف وجوبتا    
والتقدير أحقه حقا . ومسي مؤكدا لغريه ألن اجلملة قبله تصلح له ولغريه 
ألن قولا : أن  طالب علم حيتمل أن يراد به ظتاهره  أ والتشتجيع متثال    

 للتنصيص على أن املراد حقيقة الوصف .  "حقا  " فجيء بت
وجيب احلذف كذلا إذا قصد باملصدر التشتبيه بعتد ةلتة مشتتملة علتى      

 "فهتم العلمتاء  "فاعل املصدر يف املعنى  و : لزيد فهم فهتم العلمتاء. فتت    
مصدر تشبيهي منصوب بفعل حمذوف وجوبا والتقدير يفهم فهم العلمتاء  

 يد .وفاعله ضمري يعود على م
 

 ٭ ٭ ٭
 
 

 باب املفعول له
 

يف الوقت  والفاعتل  تو: صتل     : املشارك لعامله  . هو املصدر املفهم علًة
مصدر مفهتم للتعليتل واملعنتى: صتل ألجتل الشتكر.        "شكرًا"شكرًا. فت 

يف الوق  ألن ممن الشتكر هتو ممتن     " صلِّ "وكونه مشاركا لعامله وهو 
 . و املخاطب وهو فاعل الشكرويف الفاعل ألن فاعل الصالة ه. الصالة 

 . وحكمه جوام النصب ان وجدت فيه الشروط الثالثة وهتي: املصتدرية   
 واحتاده مع عامله يف الوق  والفاعل . . وداللته على التعليل
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ن أو فان فقد شرطًا منها تعني جره حبرف من حروف التعليل كالالم أو ِمت 
ا للفقه. ومثال ما مل يتحد يف أو الباء .فمثال ما عدم  فيه املصدرية :جئت

تحتد متع   يومثتال متا مل    مع عامله يف الوق : جئتا اليوم للتعليم غتدا . 
وال ميتنع اجلتر بتاحلرف متع     .عامله يف الفاعل : جاء ميد الكرام سعد له 

 استكمال الشروط   و : ميد قنع لزهد.
 : وإذا استكمل  املفعول له هذه الشروط فله ثالثة أحوال

ن يكون جمردا عن األلف والالم واألضافة  و : خفضت  عنتد   األول : أ 
 أبي تأدبا .

  و: ال أقعد الكسل عن طلب العلم . "ال  "الثاني : أن يكون حملى بت

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ     ڃ   چ:  الثالث : أن يكون مضتافا  تو  

 ]البقرة[ چ  چ  چ  ڇ   چڃ
  . وكلها جيوم فيها اجلر حبرف التعليل

 

 ٭ ٭ ٭
 باب

  ول فيهـاملفع 
 

هنتا   "ًا .فتيوم و : أدرس هنا  "يف  "هو أسم ممان أو مكان ضمن معنى 
 "واحبم بقيتد   "يف  "ظرف ممان تضمنا معنى   " يوم "ظرف مكان  و "

عما مل يتضمن ذلا من أمساء الزمان واملكان كمجيئهما  "ضمن معنى يف 
 يستمى ظرفتا يف هتذه احلالتة     فإنته ال  . مبتدأ  و : يوم اجلمعة يوم مبارك

وكذا ما وقع جمرورا   و : سرت يف يوم اخلمتيس  أو مفعتوال بته  تو :     
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 شهدت يوم اجلمعة . 
 "يف":فإنه متضمن  معنى   . وأحبم بقيد االطراد من   و : دخل  البي 

معهتا   "يف  "ولكنه غري مطرد أل ن أمساء املكان املختصة ال جيوم حتذف  
يف املثتال منصتوب علتى الظرفيتة وإمنتا  علتى التشتبيه         "البي   "فليس  

 باملفعول به .
متن أمستاء الزمتان واملكتان النصتب .       "يف  "وحكم متا تضتمن معنتى    

والناصب له ما وقع فيه وهو املصدر  و : عجب  من وعظا الناس يوم 
أو الفعل   و : علم  ميدًا يوم االثنني  أو الوصف   تو : أنتا    اجلمعة .
 صيدة اليوم . كاتب ق

وقد حيذف الناصب جواما  تو : متتى جئت  فتقتول : يتوم األحتد . أو       
وجوبا كما إذا وقع الظرف صفة  و : مررت برجل عندك أو صلة  تو :  
جاء الذي عندك أو حاال   و: مررت بزيد عندك  أو خربا  و : الكتتاب  

 -الصتلة  يف غري  -عندك فالعامل يف هذه الظروف حمذوف وجوبًا تقديره 
استقر أو مستقر ويف  الصلة : استقر ألن الصلة  ال تكون إال ةلة والفعل 

 مع فاعله ةلة وأسم الفاعل مع فاعله ليس جبملة .
وأعلم أ ن أسم الزمان يقبل النصب على الظرفية مطلقا وأما اسم املكتان  
فال يقبل النصب منه إال نوعان أحدهما : املتبهم كاجلهتات الست   تو :     

 ل وحت   وكاملقادير  و : ميل وفرسخ .فو
ثانيهما ما صيغ من املصدر وشرط نصبه أ ن يكون عامله من لفظته  تو :   
جلس  جملس عمر ولو كان من غري لفظه تعني جره بفي  و : وقفت  يف  

 جملس ميد .
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 فصل
 

ينقسم أمسا الزمان واملكان إىل متصرف وهو ما استعمل ظرفا وغري ظرف 
وغري متصرف وهو ما ال يستعمل إال ظرفا أو شتبهه  تو :    كيوم ومكان.

چ    چ   چ   چ سحر إذا اريد به من يوم بعينه  و اال فهو متصترف  تو:  

 ]القمر[ ڍ  ڌ   ڌ  ڍڇ  ڇ         ڇ  ڇ
 "واملراد بشبه الظرف عدم خروجه من الظرفية  اال  باستعماله جمترورا بتت  

  و : خرج  من عند العامل . "من 
وب املصدر عن ظرف املكان قليال  و : جلس  قرب أمحد إي: مكان وين

وأقيم املضاف إليه مقامته فتاعرب    "مكان  "فحذف املضاف وهو   . قربه
باعرابه وهو النصب على الظرفية وال ينقاس ذلتا ويكثتر اقامتة املصتدر     
مقام ظرف الزمان  و : أتيتا طلوع الشتمس أي وقت  طلتوع الشتمس     

 كل مصدر..وهذا مقيس يف 
 
 

 ٭ ٭ ٭
 

  فصل
 املفعول معه 

 

 . "مع  "مبعنى   "واو  "هو األسم املنتصب بعد 
والناصب له ما تقدمه من الفعل أو شتبهه فمثتال الفعتل: ادرس واملعلتم     

 ومثال شبهه : ميد كاتب والشيخ . . أي مع املعلم  . حثيثا
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 وال جيوم تقدميه على ناصبه  فال جيوم : والفرات سرت .
اما أن ميكن عطفه على ما قبله أو  "الواو "م أ ن األسم الواقع بعد وأعل

ال فإن أمكن عطفه جام نصبه أو اتباعه ما عطف عليه   و : كن  أنا 
وقد يضعف أحد الوجهني فيبجح الوجه اآلخر كاملثال  . وميد كاألخوين
 عطفا على املضمر املتصل اوىل من نصبه مفعوال "ميد  "السابق إذ رفع  

معه وان مل ميكن عطفه تعني النصب على املعية أو على  اضمار فعل يليق 

پ  ڀ   ڀ    ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   چ بالسيال  و :

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  

 ] هود[     ڦ     ڦ    ڦ  ڄ  ڄ
ألن العطف يقتضي تكرار  "امركم  "على   "شركائكمو"فال جيوم عطف 

يصح : أةعت  شتركائي وامنتا يقتال اةعت  أمتري وةعت         العامل فال 
 شركائي .

 
 

 ٭ ٭ ٭
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 باب االستثناء
 

أو متا   "إال  "وهو االخراج حتقيقتا أو تقتديرا متن متذكور أو متبوك  بتت      
 مبعناها بشرط الفائدة .

 أنواع  وهي :   "إال  "ثم االستثناء بت 
ا قبلته وهتو امتا    األول : استثناء متصل وهو أن يكون املستتثنى بعضتا ممت   

ى  ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ   ۇئ         چ : موجب كقوله تعتاىل 

 ]العنكبوت[   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ

ٿ    ٺڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ چ أو غري موجب وهو املشتمل  على نفي  و : 

 ]النساء[ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ

ىت  يت    جث    متمب  ىب  يب  جت  حت   خت چ :أو نهي كقولته تعتاىل    

أو استفهام  و : هود[ ] مح  جخ  حخ  مخ  جحيث  حج  مج  ىثمث
 . و :  هل جاء القوم إال ميدا 

 وحكم املستثنى يف كل ذلا النصب أو االتباع ملا قبله .
كما  -الثاني : استثناء منقطع وهو أن اليكون املستثنى بعضا مما قبله وهو 

م أو غري موجب   و : متا  اما موجب  و : جاء الطالب إال كتبه -تقدم 
 جاءالعلماء إال تالميذهم. وحكم املستثنى النصب .

الثالث استثناء مفرغ وهو أن يكون املستثنى منه حمتذوفا وال يكتون إال يف   
غري املوجب سواء اشتمل على نفي كقوله تعاىل: ) وما حممد إال رستول (  

يهلا إال القوم  ) هلأو نهي  و : ) ال تعبدون إال اهلل ( أو استفهام  و: 
الظاملون ( وحكم املستثنى حسب ما يقتضيه العامل قبله من رفتع أو جتر   
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 أو نصب .
وإذا تقدم املستثنى على املستثنى منه وكان موجبا وجتب نصتب املستتثنى    
 و: قام إال ميدا القوم. وإن كان غري موجب جام نصبه ورفعه  و ما قام 

 القوم . -إال ميدا أو ميد 
 

 فصل
لقصد التأكيد مل تؤثر فيمتا دخلت  عليته ومل تفتد غتري       "إال  "إذا كررت  

تأكيد األوىل وذلا يف البدل  و : ما مررت بأحد إال ميتدإال أخيتا ويف   
العطف  و : قام القوم إال ميدا وإال عمرا .وإذا كررت لغتري التأكيتد أي   

بواحتد   قصد االستثناء فاما أن يكتون االستتثناء مفرغتا فيشتتغل العامتل     
 .وينصب الباقي  و : ما قام إال ميدإال عمرا 

وال يتعني واحد منها لشغل العامل وان كان االستثناء غري مفترغ فإمتا أن   
تتقدم املستثنيات على املستثنى منه أو تتتأخر فتإن تقتدم  وجتب نصتب      
اجلميع سواء كان الكالم موجبا أو غري موجب  و : قام إال ميدا إال عمرا 

 وما ذهب إال ميدا إال سعد القوم . القوم . إال بكرا
وإن تأخرت فال خيلو إما أن يكون الكالم موجبا أ وغري موجب فإن كتان  
موجبا وجب نصب اجلميع  و: جاء الطالب إال ميدا إال خالدا إال وليتد  
إن كان غري موجب عومل واحتد منهتا مبتا كتان يعامتل بته لتو مل يتكترر         

أو  ينصب وجيب نصب الباقي  و : ما درس أحد االستثناء فيبدل مما قبله 
وجيوم ابتدال   "أحد  "إال سعيد فزيد بدل من  -أو ميدا  -النحو إال ميد 

 غريه .
 فصل

يف الداللة على االستثناء الفاظ منها ما هوأسم وهي : غتري   "إال  "يرادف 
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وُسوى وسوا وسواء ومنها ما هو فعل وهو : ليس  وال يكتون ومنهتا متا    
 فعال وحرفا وهي عدا  وخال وحاشا .يكون 

 "فأما غري وسوى وسواء فحكم املستثنى بها اجلر الضافتها إليته وتعترب   
 و : قام القوم غري ميد بنصب  "إال  "مبا كان يعرب به املستثنى مع  "غري 

غري كما تقول قام القوم إال ميدا بنصب ميد و و : متا درس الفقته أحتد    
 ميد . -أو غرَي  -غرُي 

وأما سوى فاملشهور فيها كسر السني والقصر وروي غري ذلتا .واملختتار   
فبفع وتنصب وجتر فمثال استعماهلا جمرورة قوله صتلى   "غري  "أنها مثل 

 1".. وأن ال يسله عليهم عدوا من سوى أنفسهم.."اهلل عليه وسلم :
 

 ٭  ٭  ٭
 فصل

هلمتا  تو :    النصب على أنه خترب   "اليكون"و  "ليس  "حكم املستثنى بت
أو اليكون عامرا . وامسهمتا ضتمري مستتب    -تعلم الدارسون ليس عامرا 

والتقتدير لتيس    "الدارستون  " : املفهوم متن  "بعض  "وجوبا عائد على  
 بعضهم عامرا .
فمنصوب علتى املفعوليتة  تو : فهتم      "عدا  "و  "خال  "وأما املستثتى بت 

فعالن فاعلهما ضتمري مستتب    ليثا . وهما -أوعدا  -الطالب املسألة خال 
 . "الطالب  "املفهوم من  "بعض  "وجوبا عائد على 

منفية   "يكون "غري:  "كان  "تنبيه : ال يستعمل يف االستثناء من مشتقات  
 فقه . "ال  "بت

                                    
 2883رواه مسلم يف كتاب الفنت من صحيحه باب هالك هذه االمة بعضهم بعضًا رقم  1
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 تو : فهتم القتوم     "متا   "إذا مل تسبقهما  "عدا "و  "خال  "وجيوم اجلر بت 
عليهمتا وجتب    "متا ": جر فإن تقتدم   اخلطبة خال جعفر فيكونان حريف 

فمتا مصتدرية وختال     -النصب  بهما  و : حضر املصلون ما خال ثتامرًا  
 "كمتا تقتدم تقريتره و    "بعتض   "صلتها وفاعله ضمري مستب يعود علتى  

فال تكون  إال حترف جتر  تو : جتاء      "حاشا  "مفعول به وأما   "ثتامرا 
 "خال وعتدا "صب بها مثل املدعوون حاشا حسٍن. وجوم بعض النحاة الن

 عليها . "ما  "دون اشباط تقدم 
 

 ٭ ٭ ٭
 باب احلال

 

  .هو الوصف الفضلة املنتصب للداللة على هيئة 
الوصتف الواقتع عمتدة     "الفضلة  " و : اطلب العلم حثيثا. فخرج بقيد 

التمييتز املشتتق  تو : هلل     "الداللة  على هيئة  " و : قيس طالب .وبقيد 
.فانه متييز إذ مل يقصد به الداللة علتى اهليئتة بتل التعجتب متن       درك عاملا

 علمه .
واألكثر يف احلال أن يكون منتقال مشتقا ومعنى االنتقال أّلا يكتون مالممتا   

وصتف منتقتل    "ستريعا   "للمتصف بها  و : قرأ ميد الكتاب ستريعا فتت  
 جلوام انفكاكه عن ميد .

 . ما  و : دعوت اهلل مسيعًاوقد جتيء احلال غري منتقلة أي وصفا الم
ويكثر جميء احلال جامدة إن دل  على سعر  و : بع الكتاب جملدا بألف 

حال جامد وهي يف معنى املشتق إذ املعنى : بع الكتاب مسعرًا  "جملدا"،فت 
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كل جملد بألف . ويكثر ةودها فيما دل على تفاعل  و : بعتته يتدًا بيتد ،    
يتدًا  "هتدًا .أي :مشتابهًا الفهتد يف سترعته فتت      ف أوتشبيه  و : أسرع علتيَّ 

 جامدان صح وقوعهما حااًل لتأوهلما باملشتق ، "وفهدًا

ڇ  ڇ  ڇ   چ وكذا جتيء احلال جامدة إذا كان  موصوفة  تو :  

 ]مريم[  ڇ   ڍ   ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ

 ]الفجر[  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   چ أو دل  على ترتيب  و :

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   چ الة الشتتيء  تتو :أو دلتت  علتتى أصتت

  ]البقرة[ژ  ژ    ڑ       ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  
أو على فرعيته   و : هذا حديدك خامتًا ، أوعلى نوعيته  و : هذا ماُلتا  

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ      چ ذهبًا . أودل  على عدد  تو : 

ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ڻڱ  ڱ  ں  ں  ڻ

 ]االعراف[ ے   ہ  ھ    ھ   ھ  ھ 
 أو دل  على كون واقع فيه تفصيل  و : هذا مترًا أطيب منه رطبًا ،

ومذهب ةهور النحاة أن احلال اليكون إالنكرة وان متا ورد منهتا معرفتًا    
 والتقدير : اجتهد منفردًا ،  لفظًا فهو منكر معنى  و : اجتهد وحدك.

احبه  تو: قتائم   ثم األصل جميء احلال وصفًا وهو مادل على معنتى وصت  
ومكتوب وحسن. ويكثر جميئه مصدرًا منكرًا  و : مات ميد بغتة . فبغتتة  

 مصدر نكرة وهو منصوب على احلال والتقدير: مات ميد باغتًا ،
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 فصل
حق صاحب احلال ان يكتون معرفتة والينكتر يف الغالتب االعنتد وجتود       

 مسوغ وهو احد امور :
 و : فيها قائمًا رجُل . منها ان يتقدم احلال على النكرة  

ٺ  ٺ  ٿ     ٿ   چ ومنها : أن ختصتص النكترة بوصتف أوإضتافة  تو :     

ۓ  ۓ  ڭ   چ :و]التتدخان[  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ٹٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ

 ]فصل [ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ       ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ 

ڤ  ڤ   ڤ   چ : قولته تعتاىل  ومنها أن تقع النكرة بعد نفتي أوشتبهه  و   

ةلتة يف موضتع   « هلا كتتاب » فت]احلجر[  ڦ  ڦ        ڦ  ڄ   ڤ  ڦ  
 احلال من قرية .

 

 فصل
الجيوم تقتديم احلتال علتى صتاحبها اجملترور حبترف .فتان كتان مرفوعتًا          

 أومنصوبًا جام التقديم  و: جاء مستبشرًا علُي .ورأي  خائفًا ميدًا ، 
ح عملته يف احلتال   كماالجيوم جمئ احلال من املضاف اليه إالاذا كان مما يص

كاسم الفاعل واملصدر و وهما مما تضمن معنى الفعل  تو: هتذا حتافظ    

 ڭ    ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ چ :املتون جمردًة و

وكذلا جيوم جمئ احلال من املضاف اليه اذا كان املضاف اليته جتزءًا متن    

 چ املضاف اليه أومثل جزءه يف صحة االستغناء باملضتاف اليته عنته  تو:    

]احلجتتتتتتتتتر[  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى   ى  ۋ  ۅ  
والصتدور جتزء متن    « صتدور » حال من الضمري املضتاف اىل  « نًااإخو»فت
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املضاف اليته .ومثتال متاهو مثتل جزءاملضتاف اليته يف صتحة االستتغناء         

ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ         چ : باملضتتاف اليتته عنتته قولتته تعتتاىل 

وامللتة  « ابتراهيم »حال من  «حنيفًا»فت  ک  ک       ک  ک  گ    ڑڑ
كاجلزء من املضاف اليه اذا صح االستغناء باملضاف اليه عنها. فان مل يكتن  
املضاف مما يصح ان يعمل يف احلال والهوجزء من املضتاف اليته والمثتل    

 جزءه مل جيز جمئ احلال  منه فالجيوم و: جاء اخو هند ضاحكًة ، 
 خري عن عامله ثالثة أحوال :واعلم ان للحال من حيث التقديم والتأ   

وجوب التقديم على صاحبها اذا كان هلا صدرالكالم  و: كيف  االول  :
 جاء بكٌر .

:وجوب التأخري وذلا يف مواضتع وهتي أن يكتون العامتل فعتاًل       الثاني
 جامدًا  و: ما أحسنه صائمًا .

عتل  أوأفعل التفضيل  و:ليث أفصح الناس خطيبًا . أو مصدرًا مقدرًا بالف
 و:أعجبين اعتكاف أخيا صائمًا أوباسم  و: نزال مسرعًا . أوأن يكون 
العامل معنويًا وهو ماتضمن معنى الفعتل دون حروفته كامستاء اإلشتارة     

ے      ۓ  ۓ   ڭ  ڭ       ےہ  ھ     ھ  ھ   ھ چ  تتتتتتتتتتو:

وحروف التمين والتشبيه  و : ليت  ميتدًا أمتريًا أختوك .     ڭ  ڭ  
أسٌد. وكذا حروف اجلر والظرف  و: ميتد يف املستجد ت     وكأن ميدًا راكبًا

 أوعنداملسجد ت قائمًا .
جتوام االمترين إن كتان فعتاًل متصترفًا أوصتفة تشتبه الفعتل          : لثالثا   

ل التثنيتة والتأنيتث   هي ماتضتمن معنتى الفعتل وحروفته وَقِبت     املتصرف و
عمتل   واجلمع كاسم الفاعل واملفعول والصفة املشبهة .واستثين  من عتدم 

افعل التفضيل يف حال تقدمه ماإذا فضل شئ يف حال على نفسه أوغريه يف 
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حال ُأخرى فإنه يعمل يف حالني متقدمة ومتأخرة  و: ميتد قائمتًا أحستن    
 منه قاعدًا وليٌث عاماًل خرٌي من سعٍد قارءًا .

 

 فصل
جيوم تعدد احلال وصاحبها مفرد أومتعتدد مثتال االول : جتاء ميتد راكبتًا      

 ومثال الثاني :لقي  هندًا راكبًا ماشيًة . ضاحكًا
 
 

 فصل
تنقسم احلال اىل مؤكتدة وغتري مؤكتدة فاملؤكتدة نوعتان االول :ماأكتدت       

گ   چ :عاملها وهي كل وصف دل على معنى عاملته وخالفته لفظتًا  تو    

 ]البقرة [ .    ڱڳ  ڳ  ڳ  ڳ  

 ]النساء[.جح  مح  جخ  حخ  مجىث  يث   حج چ :أووافق لفظه  و
ان  و: ميتد  ت: ماأكدت مضمون ةلة امسية جزءاها معرفتان جامدالثاني 

أخوك عطوفًا ، فعطوفًا حال منصوب بفعل حمذوف وجوبًا تقديره :أحقته  
 عطوفًا ، والجيوم تقديم هذه احلال اوتوسيطها يف مثل هذه اجلملة ،

 

 ٭   ٭   ٭
 فصل

 

ا متن رابته   وتقع اجلملة موقع احلتال والبتد هلت    . األصل يف احلال األفراد
وهو إما ضمري  و: جاء مروان يده على قلبه ، أوواو وتسمى واو احلتال  
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موقعها  و:جاء أنس وعتالء   "إذ  "أو واو االبتداء وعالمتها صحة وقوع 
قائم ، التقدير :إذ عالء قائم ، وقد جيتمع الضمري والتواو معتًا  تو: جتاء     

 ناصروهو ناٍو طلب العلم ، 
لية مبضارع مثب  امتنع اقبانها بالواو فالترتبه وإن صدرت اجلملة احلا

ٹ  ٹ  ڤ   چ وسف يقرأ ، وكذلا املنفي بال  و:االبالضمري  و:جاء ي

 ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  

 ]املائدة[

ڤ  ڦ   چ  :  تو  "اال" و:عهدتا ماتكسل واملاضي التتالي   "ما"أوبت 

ۈ  ٴۇ  چ  :واملضارع املثب   تو ]يس[  ڄڦ  ڦ  ڦ  ڄ        ڄ   ڄ  

 ]املدثر[ ۋ  ۋ  
 وفيما عدا ذلا جيومربطها بالواو أو الضمري أوبهما ،

 

 فصل
حيذف عامل احلال جوامًا ووجوبتًا فمثتال جتوام احلتذف أن يقتال كيتف       
جئ  فيجاب :راكبًا أوجئ  راكبَا ، ومثال وجوبته : كتون احلتال مؤكتدة     

ا وفيًا ، أو كون احلال نائبًة مناب اخلترب  مضمون اجلملة  و: ليث صديق
  و: إكرامي ميدًا سائاًل،  

 
 
 

 ٭ ٭ ٭
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 فصل 
 يف اجلملة األعرتاضية

 

وهي اليت تفيد تأكيدًا وتسديدًا للكالم الذي اعبض  بني أجزائه وشرطها 
أن تكون مناسبة للجملة املقصودة حبيث تكون كالتأكيد أوالتنبيه على حال 

 كتتكون معمولة لشئ من أجزائها وتقع بني جزئي الصلة من أحواهلا وأال

ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   چ :يف قوله تعاىل ( ٹ  ڤ  ڤ  )

 ڌ      ڄڦ  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڦڤ  ڤ

 وبني جزأي االسناد  و: 
 هل اغدون يومًا وأمري جممع     شعري ت واملنى التنفع ت     يالي   

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی    چ : قوله تعتاىل  وبني جزأي الشرط  و

 البقرة[] ىئ  يئ  جب  مئی  ی  جئ  حئ

 حئ  مئ     ىئ    يئ  جب  حب چ كقولتته تعتتاىل:  وبتتني جتتزأي صتتفة 

 ]الواقعة[
 : ووتتميز االعباضية عن احلالية بأمورمنها :جوام اقبانها بالفاء 

 أن سوف يأتي كل ماقدرا         واعلم ت فعلم املرء ينفعتتته ت     

ېئ  ېئ   چ يف قولته تعتاىل:   "لتن  ": ام اقبانها بدليل استقبال  وومنها جو

  ىئ  يئ  جب  مئىئ  ىئ  ىئ  ی   ی   ی  ی  جئ  حئ

 وحرف التنفيس يف  و:
 آل حصن أم نستتتتتتتتاء أقوٌم     -وماأدري ت وسوف أخال أدري   
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 ومنها أنه اليقوم مقامها مفرد خبالف احلالية  .

 
 

 ٭ ٭ ٭
 

 باب التمييز
 

لبيان ماقبلته متن إةتال  تو: ماد     " من"اسم نكرة متضمن معنى  وهوكل
.وهو "يف"عن احلال فانها متضمنة معنى  "من"أمحد علمًا ،واحبم بتضمن 

 قسمان : 
االول :مبني اةال ذات وهو الواقع بعد املقادير  و: عندي عشرون كتابتًا  

ل لبيتان  ،وهو منصوب مبافسره الثتاني : متبني اةتال النستبة وهتو املستو      
ماتعلق به العامل من فاعتل أومفعتول  تو: )اشتتعل الترأس شتيبًا ( فتت        

متييز منقول من الفاعل واألصل :اشتتعل شتيب الترأس و)فجرنتا      "شيبًا"
األرض عيونًا ( األصل :فجرناعيون األرض ،والناصب هوالعامتل التذي   

 غتريه  قبله .وجيوم جرالتمييز الواقع بعد املقادير باألضافة إن مل يضتف اىل 
 .  و: عندي فرسخ خنٍل

فإن أضيف التدال علتى املقتدار اىل غتري التمييتز وجتب نصتب التمييتز          

ۅ  ۉ  ۉ      ې  ې   ې  ې  ى  ى   چ :كتتت)ذهبا( يف قولتته تعتتاىل  

وأما متييز العتدد فيتأتي يف   , ىئ     ۇئائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ
 باب العدد إن شاء اهلل تعاىل ،

نى بني إضافة التمييز ونصبه هوان النصتب يف  تو:   الفرل يف املعتنبيه :   
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 عندي دلو ماٍء يدل على امتالء الدلو باملاء وأمااألضافة فالتستلزم ذلا ،
 

 فصـل
 . التمييزالواقع بعد أفعل التفضيل إن كان فتاعاًل يف املعنتى وجتب نصتبه    

وعالمة ماهوفاعل يف املعنتى ان  . وإن مل يكن كذلا وجب جره باألضافة 
جلعله فاعاًل بعد جعل افعل التفضيل فعاًل  و: انت  اكثتر علمتًا ،     يصلح

فعاًل  و:انت    "أكثر"جيب نصبه إذيصح جعله فاعاًل بعدجعل  "علمًا "تف
 رعلما ،كُث
فيجتب جتر رجتل    . ومثال ماليس بفاعل يف املعنتى :امحتد أذكتى رجتٍل      

النتاس   اىل غريه فينصب  تو: امحتداذكى   "افعل"باإلضافة اإلاذا  اضيف 
ِمن "رجاًل ، وإن مل يكن التمييز فاعاًل يف املعنى والمميزًا لعدد جام جره بت 

 و:عندي كيٌس من بر وغرس  االرض من شجر ، ويقع التمييتز بعتد    "
 كل مادل على تعجب  و: هلل دّرك عاملًا وماأحسن اسامة طالبًا ،

 

 ٭ ٭ ٭
 

 فصل
تقدميته   وكذا اب نفسًا سعٌدجيومتوسه التمييز بني الفعل ومرفوعه  و: ط

على عامله ان كان فعاًل متصرفًا  و: شيبًا اشتعل رأسي فإن كان العامتل  
 غري متصرف امتنع التقديم مطلقًا ،

 

 ٭ ٭ ٭
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 باب حروف اجلر
 

 متذ ،رب،كي،لعتل،   منتذ،  عدا،عن، حاشا، خال، حتى، اىل، من،وهي : 
 على،والواو. ،الكاف  الالم، التاء، الباء، متى،

تص باألمساء .ومنها ماخيتص بالظاهروهي :مذ ومنذ وحتى والكتاف  وخت
ورب والواو والتاء . وختتص مذ ومنذ بامستاء الزمتان فتان كتان الزمتان      

 و:مارأيته منذ يومنا وإن كان ماضيًا فهي مبعنى  "يف  "حاضرًا فهي مبعنى 
لقستم  مارأيته منذ يوم اجلمعة . وأما الواو والتتاء فيختصتان با   :  و"من"

والجيوم ذكر فعل القسم معهما وختتتص التتاء باستم اجلاللتة .وأمتا رب      
فتختص بالنكرة وتدل على التقليتل وكتذا التكتثري ويتميتز املتراد حبستب       

پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   چ : القتترائن وقتتد ختفتتف كقولتته تعتتاىل   

 ٺ  ٺ

ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ      چ: فللتبعتيض  تو   "متن  "وأما  

 ]البقرة[.ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   

ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   چ وبيان اجلنس  تو:  

 ]احلج[ وئ  ۇئ   

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     چ  وابتداء الغاية  تو: 

 ]االسراء[ پ     ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ    ٹ

 گ     ڈڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ والبدل  و:

چ  چ    چڃ     ڃ  ڃ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ :والتعليتتتل  تتتو
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 چ  ڇ  

  ٿڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺچ: "  تتوعتتنواجملتتاومة فتكتتون مبعنتتى "

 ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   

ک  ک  گ    کڈ  ژ  ژ      ڑ  ڑ       کچ واألستتتعالء  تتو: 

 أي على القوم . گ  گ   گ  ڳ

ڤ  ڦ    ڤٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹچ والفصل  و:

 ڦ   ڦ  ڦ   

 والختلو من تأويل اواعباض . وقيل غري ذلا .

  ڌڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڇچ :فألنتهاء الغاية يف الزمان واملكان  و "اىل"وأما 

پ     پ     ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ      پ  پ چ :و ڱ

 ]االسراء[  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٿٺ  ٺ
) َمتتن انصتتاري اىل اهلل ( والتبتتيني وهتتي املتعلقتتة بتعجتتب  :واملعيتتة  تتو

ل حبٍب أو بغض مبينة فاعلية مصحوِبها  و: )رّب الستجن أحتب   اوتفضي
 الّي ( 
يف  "اىل"فتستعمل على ثالثة اوجه احدها : حرف جر مبنزلتة   "حتى"واما 

 ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ        ڄ    چ املعنى والعمل  و:

ثانيها: عاطفة مبعنى الواو  و: قدم احلجاج حتتى املشتاة. ثالثهتا : حترف     
تى اذافشتلتم وتنتامعتم( وقتدتأتي للتعليتل اذا تالهتا فعتل       ابتداء  و:)ح

 مضارع  و: )واليزالون يقاتلونكم حتى يردوكم ( .
فجارٌّ للمستثنى  و:قام القوم خالميٍد وقد تترد فعتاًل متعتديًا     "خال"واما 
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 . و: قام القوم خال ميدًا 
وكتذا   فكخال االانها تترد ايضتًا تنزيهيتة  تو: )حتاش هلل (      "حاشا"واما 

مصدرية فيتعني كونهمتا فعلتني    "خال"الداخلة عليه وعلى  "ما". و"عدا"
 حينئٍذ .

ک   چ فتأتي مبعنى اجملاومة  و:رغب  عن كذا. والبدل  و: "عن"واما 

گ    گ   گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ   

 ڻ  

ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۇئائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ چ: واالستتتتتعالء  تتتتو

 ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی     ۈئۈئ

ڃ  ڃ              چ  چ     چ  چ        ڇ  ڇ   چ والتعليتتتل  تتتو: 

ىئ  ىئ  ی    ی   ی  ی    چ  و: "بعد"ومرادفة        ڇ  ڇ             ک  

ڑ  ڑ    ک  ک          ک  ک  گ  گ  گ  گ  چ:  و "من"ومرادفة 

 ,  ڳ  ڳ  ڳ

االستتتعالء  تتو: )وعلتتى الفلتتا حتملتتون (  فتتتدل علتتى  "علتتى"وأمتتا 
 و:  "عن" و: )وآتى املال على حبه ( واجملاومة مبعنى "مع "واملصاحبة كت

إذا رضي اهلل علَي فانتا خبري.والتعليتل كتالالم  تو: )ولتكتربوا اهلل علتى       
 .ماهداكم ( 

 ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ       ڎ   چ:  تتتتو "يف"والظرفيتتتتة كتتتتت

 ]القصص[
 و: )واذا اكتالوا على الناس ( وموافقة البتاء  و:)حقيتق    "من"وموافقة 
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      ڳ  ڳ  ڱ     ڳچ: فللتعديتة  تو   "البتاء "على أن الأقول ( ، وأمتا  

 ]البقر.[ ۀ   ۀ  ڭ   ڻ      ڻ  ڻ ڻ  ںں    ڱ    ڱ   ڱ

ڇ   چمانيةة ـةـ نحةو:  والتعليل نحو:)بماكنتم تعملون ( والظرفية ــ ال  

 ]الصافا [ ڈ  ڈ  ژ    ڎڎ ڍ  ڍ    ڌ  ڌ 

 ]طه[ ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ چ  وانية كاملو

 ی     ۈڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ چوالبدليتتتة  تتتو: 

 ]البقرة[
واالستعانة  و: )بسم اهلل الرمحن الترحيم ( واأللصتال  تو: )فامستحوا     
برؤسكم ( واملصاحبة  و: )فسبح حبمد ربا ( ومبعنى عتن  تو: )ستأل    

 ع ( ،سائل بعذاب واق
  تنبيهات

فالتكفهتتا عتتن العمتتل  "البتتاء"و "عتتن"و "ِمتتن"بعتتد  "متتا":تتتزاد  األول
 و:)مماخطيئاتهم اغرقوا ( و )عما قليل ليصبحن نادمني ( و)فبمارمحة من 

 اهلل( وتزاد بعد الكاف ورب فتكفهما ،
وأماالكتتاف فللتشتتبيه  تتو: )كالتتذي استتتهوته الشتتياطني( وللتعليتتل      

تتأتي   اكم ( وللتأكيد  و: )ليس كمثلته شتئ ( وقتد    و:)واذكروه كماهد
 امسًا  و: 

 ...................             لن ينهى ذوي شطه كالطعن    
   "ينهى"تت على الفاعلية والعامل فيه :"مثل"فالكاف اسم مرفوع تت مبعنى 

عليهمتا   "متن "امستني عنتد دختول     "عتن "و "علتى ": قدتستعمل  الثاني
ى فول وعن مبعنى جانتب  و:نزلت  متن علتى الستطح      فتكون على مبعن
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 وجلس  من عن ميني الشيخ ،
اسم مرفوع اوفعتل فهماامستان  تو:     "منذ"و "مذ": اذا وقع بعد الثالث 

مبتدأ ومابعده خرب و و:جئ  منذ دعتاني   "مذ"مارأيته مذيوم اجلمعة . فت
 ، "جئ "اسم منصوب احملل على الظرفية والعامل فيه "منذ"ميد فت

 بعد الواو  و: "رب"الرابع :الجيومحذف حرف اجلر وابقاء عمله إاليف 
 وقامت االعمال خاوي املخبقن ...

 ...   وقدحتذف بعدالفاء  و:  فمثلا حبلى
  و: "بل"وبعد   

 بل بلد ملء الفجاج قتمه ...
 حمذوفًا على قسمني : "رب"واعلم ان اجلر بغري

حمذوفة على راي  "من"جمرور بت"دينار"تمطرد  و:بكم ديناراشبي  هذا ف
 اخلليل وسيبويه ،

وغريمطرد كجواب من سال :كيف اصبح ؟ فيقال: خري باجلر.التقتدير:  
 على خري.

 

 ٭ ٭ ٭
 باب االضافة

  

وهي لغة االمالة واصطالحًا :نسبة تقييديتة بتني امستني توجتب لثانيهمتا      
متن نتون تلتي    اجلر، فاذا اريد اضافة استم اىل اخرحتذف متايف املضتاف     

االعراب وهي نون التثنية واجلمع اوالتنوين وُجر املضاف اليته  و:هتذان   
 صديقا ميد . 
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واختلف يف اجلارللمضاف اليه فقيل هتو جمترور حبترف مقتدر وهتوالالم      
ان كان املضاف اليه جتنس   "من"اومن اويف ويتعني احدها بالقرائن كتعني 

ان كتان   "يف"ز .وتعتني  املضاف  و: هتذا ثتوب ختٍز. والتقتدير: متن خت      
وان مل  {بل مكرالليل والنهتار  }املضاف اليه ظرفًا واقعا فيه املضاف  و: 

 .{سبل السالم }يتعينا فاالضافة مبعنى الالم  و: 
واعلم ان االضافة قسمان :اضافة غريحمضة وهتي اضتافة املشتابه للفعتل     

االول ختصيصًا املضارع اىل معموله كماسياتي باذن اهلل وهي التفيد االسم 
 والتعريفًا .

واضافة حمضة :ماليس كذلا فتفيد االسم االول ختصيصًا ان كان املضاف 
 اليه نكرة  و:هذا ثوب رجل ،

وتعريفًا ان كان املضاف اليه معرفة  و: هذا صديق ميد وامتاغري احملضتة    
وهي كون املضاف وصفًا يشبه الفعتل املضتارع كاستم الفاعتل واملفعتول      

ال اواالستقبال اوالصفة املشبهة  و:علٌي مائرستعدًا االن اوغتدًا   مبعنى احل
،وهذا مكتوب ميتٍد. فتان كتان املضتاف غريوصتف اووصتف غريعامتل        

 فاالضافة حمضة كاملصدر و:عجب  من فهم ميد . 
واسم الفاعل مبعنى املاضي  و:هذا كاتٌب الدرس امس . واعلم ان هتذا  

ة اليفيتد ختصيصتًا والتعريفتًا ولتذلا     القسم من االضافة ت أي غري احملض 
عليه وان كان مضافًا ملعرفة  و: ُرب راجينا عظيم االمتل ،   "رب"تدخل 

 . {هديًا بالغ الكعبة }وتوصف بها النكرة  و: 
ومسي  االوىل حمضًة خللوصها من نية االنفصال خبالف غرياحملضتة فانهتا   

تقتدير:كاتٌب   علتى  "هتذا كاتتب التدرس االن   "على تقديراالنفصتال فتت   
 الدرس.
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 فصل 
على املضاف الذي اضافته حمضة فالجيوم:هتذا الغتالم    "ال"الجيومادخال 

علتى املضتاف    "ال"رجٍل واما يف غرياحملضة فالقيتاس ايضتًا ان التتدخل    
ملاتقدم من انهما متعاقبان ولكن ملا كان  االضافة فيه على نيتة االنفصتال   

ضتتتاف اليتتته   تتتو   علتتتى امل "ال"اغتفرذلتتتا بشتتترط ان تتتتدخل   
:اجلعدالشعروالضارب الرجل . اوعلى مااضيف اليه املضاف اليه  و:ميد 

علتى املضتاف اليته والعلتى      "ال"الكاتب درس الشيخ . فتان مل تتدخل   
مااضيف اليه املضاف اليه امتنع  املسألة فالجيوم:هتذا القتائم ليتٍل وال :    

ع مذكرستامل  هذا السائل ميتٍد. وهتذا اذاكتان املضتاف غتري مثنتى والةت       
،ويدخل يف هذا املنع املفرد وةع التكسري وةع املؤنتث الستامل فتان كتان     
املضتتاف مثنتتى اوةتتع مذكرستتامل كفتتى وجودهتتا يف املضتتاف ومل يشتتبط 

 وجودها يف املضاف اليه ،
 

 فصل 
ملا كان املضاف يتخصص باملضاف اليه اويتعرف به فالبد من كونته غتريه   

فسه واليضاف اسم ملا احتتد بته يف املعنتى    اذاليتخصص الشئ اويتعرف بن
كاملبادفني واملوصوف وصفته فاليقال :قمح بتٍر والرجتل قتائٍم ومتاورد     
موهمًا ذلا فمؤل ، وقد يكتسب املضاف املذكرمن املؤنتث املضتاف اليته    
التأنيث بشرط ان يكون املضاف صاحلًا للحذف واقامة املضاف اليه مقامه 

 "بعتض "قطع  بعض اصابعه .فصح تأنيتث   ويفهم منه ذلا املعنى  و:
الضافته اىل اصابع وهتو مؤنتث لصتحة االستتغناء باصتابع عنته فتقتول        
:قطع  اصابعه . ورمبا كان املضاف مؤنثًا فاكتسب التتذكري متن املضتاف    
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 ]االعراف[   ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ۈ چ اليه كقوله تعاىل
 لفظ اجلاللة ،مؤنث واكتسب  التذكري باضافتها اىل  "رمحة"فت

فان مل يصلح املضاف للحذف واالستغناء باملضاف اليه عنه مل جيز التانيتث  
 فاليقال:خرج  اخوهند. اذاليقال خرج  هند ويراد اخوها ،

 

 
 فصل 

من االمساء مايلزم االضافة وهوقسمان احدها :متا يلتزم االضتافة لفظتًا     
دى وستوى  ومعنى فاليستتعمل مفردًاتت أي بتال اضتافة ت  تو: عنتد ولت        

 وقصارى ،
 الثاني : مايلزم االضافة معنى اللفظًا ،

ومن الالمم لالضافة لفظًا مااليضاف االاىل املضمر  و:وحتدك ودواليتا   
ولبيا ،واملختار ان لبيتا و توه مثنتى منصتوب علتى املصتدرية بفعتل        
حمذوف وان تثنيته املقصود بها التكتثري كقولته تعتاىل :)ثتم ارجتع البصتر       

 كَرات ،كرتني ( أي 
ومن الالمم لالضافة مااليضاف االاىل ةلتة وهتو: حيتث وإذ واذا .فامتا     

فتضاف اىل اجلملة االمسية  و:اجلس حيث الشيخ جالس .واىل  "حيث"
 . الفعلية  و:صّل حيث صلى يونس

فتضتاف ايضتا اىل اجلملتة االمسيتة  تو : ) اذ انتتم بالعتدوة         "اذ "واما  
: ) اذ نتادى ربته ( و جيتوم حتذف اجلملتة       القصوى ( و اىل الفعليتة  تو  

املضاف اليها و يؤتى بالتنوين عوضا عنهتا كقولته تعتاىل ) و انتتم حينئتٍذ      
 .تنظرون ( 
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خت  مت   ىت   يت  جث  مث   چ فالتضاف االاىل ةلة فعلية  و: "اذا"واما 

ىث  يث   حج  مج  جح   مح  جخ  حخ  مخ  جس    حس  خس    مس  حص  مص  جض  

 ]الزاثية[ حض   

يف كونه ظرفًا ماضيًا غري حمدود  و:حني ووق  وممتان   "اذ"ثل وماكان م
من اجلملة االمسية اوالفعلية فتان كتان    "اذ"جيوماضافته اىل ماتضاف اليه 

بتل يعامتل غتري املاضتي      "اذ"الظرف غري ماٍض اوحمتدودًا مل جيتر جمترى    
فاليضتاف اىل االمسيتة بتل الفعليتة ، وامتا       "اذا"وهواملستقبل ت معاملتة    

ضاف اىل اجلملة جومًا فيجوم فيه االعتراب والبنتاء ستواء اضتيف اىل     ماي
 ةلة فعلية صدرت مباٍض اومضارع اوةلة امسية ،

 

 ٭   ٭   ٭
 فصل يف كال وكلتا

 

وهي من االمساء الالممة لالضافة لفظًا ومعنى واليضتافان االاىل معرفتة   
ومعنى دون لفتظ  مثنى لفظًا ومعنى  و: جائين كالالرجلني وكلتا املرأتني ا

 و:جائين كالهما وكلتاهمتا ويكونتان مبنيتان عنتد اضتافتهما اىل ظتاهر       
 ومعربان اعراب املثنى اذا اضيفا اىل مضمر ،

 

 فصل يف "أي"
 

وهي من االمساء املالممة لالضافة معنى أي والتضتاف اىل مفترد معرفتة    
 االاذا تكررت  و: اال تسألون الناس ايي وايكم كان خريًا ،
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صدت االجزاء  و:أي املستلم احستن ، أي اوصتاف املستلم احستن      اوق
لالستفهام  "أي"ولذلا جياب باالجزاء فيقال قلبه اولسانه وهذا اذا كان  

 فانها تكون شرطية وصفة وموصولة واستفهامية ،
فاما املوصولة فالتضاف اال اىل معرفة  و: يعجبين ايهم طالب علم ،وامتا  

 ن صفة لنكرة ،الصفة فاملراد بها ما كا
أوحااًل من معرفة والتضتاف االاىل نكترة  تو: متررت برجتل أي رجتل       
ورأي  العامل أي عامل ، واما الشترطية واالستتفهامية فتضتافان اىل املعرفتة     
والنكرة مطلقًا سواء  كانا مفردين اومثنيني او جمموعني االاملفرد املعرفة فانه 

 .اليضاف االاىل االستفهامية 
إن كان  استتفهامية اوشترطية اوموصتولة فهتي مالممتة       "أي"واعلم ان 

لالضافة معنى  اللفظًا  و:أي رجل عندك وأُي عندك وأَي رجل تصاحب 
 وأيًا تصاحب ،

 
 

 فصل 
 

ومن االمساء املالممة لالضافة :لدن ومع فاما لدن فالبتداء الغاية ت ممانتًا   
 "من"فية االجبرها بتومكانًا ت وهي مبنية عند اكثرالعرب والخترج من الظر 

فانهتا   "غتدوة " و:)وعلمناه من لدنا علمًا ( وجيرما وليهتا باالضتافة اال   
منصوبة بعد لدن على التمييز  و: مامل  اطلب العلتم متن لتدن غتدوًة     

 حتى دنى الغروب ،وجيوم اجلر ،

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   چ: فاسم ملكان االصطحاب اووقتته  تو   "مع"واما 

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ڀ  ڀٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ
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 ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ    ٿٿ    ٿ

 ]الكهف[
 واملشهور فتح العني وهي معربة وعند بعض العرب مبنية على السكون ،

 

 ٭ ٭ ٭
 

 فصل 
 يف امساء اجلهات ومايلحق بها  

 

وهي : امام وخلف وفول وحت  وميني ومشال وعَل وغتري ،قيتل : وبعتد    
 ، وحسب واول ودون

وهلا اربع حاالت تبنى يف حالة وتعرب يف الباقي فتعرب اذا اضيف  لفظتًا  
 و:قبض  درهمًا الغريه وجئ  من قبتِل ميتٍد ،أوحتذف ماتضتاف اليته      
ونِوي اللفظ كقوله تعاىل: )هلل االمر من قبل ومن بعد ( على قراءة من قرأ 

انته اذا حتذف   ، أو تنوينها ،وهذا اذا اعرب  واما البناء ف (قبل وبعد) :جبر
ماتضاف اليه ونوي معناه دون لفظه فتبنتى حينئتٍذ علتى الضتم كتالقراءة      

  املشهورة يف اآلية اآلنفة ،
 
 

 فصل 
حيذف املضاف لقيام قرينة تدل عليته ويقتام املضتاف اليته مقامته فيعترب       

)واشربوا يف قلوبهم العجل ( أي حب العجتل .وقتد حيتذف     باعرابه  و:
 ليه جمرورًا بشرط ان تدل عليه قرينة  و: املضاف ويبقى املضاف ا



 112 

 وناٌر توقد بالليل نارًا         أكل امرٍء حتسبني امرًأ        
اما املضاف اليه اذا حذف فيبقى املضاف كحالته لوكتان مضتافًا فيحتذف     
تنوينه واكثر مايكون ذلا اذا عطف على املضتاف استم مضتاف اىل مثتل     

ع اهلل يد وِرجل من قاهلا ، التقدير:قطع احملذوف من االسم االول  و: قط
 اهلل يد من قاهلا ورجل من قاهلا ،

واعلم انه جيوم الفصل بني املضاف الذي هوشبه الفعل وهو املصدر واسم 
ظترف اوشتبهه    الفاعل ت واملضاف اليه مبا نصبه املضاف من مفعول بته او  

       ۓ  ڭ  چ فمثال مافصل فيه بينهما مبفعول مضاف قوله تعاىل

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  

   ې  ې  ې  ى     ېۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ۋۈ  ۈ  ٴۇ

ومثتتال  (شتتركائهم : )وجتتر  (اوالدهتتم)يف قتتراءة متتن نصتتب ]االنعتام[  
مافصتل فيتته بتتني املضتتاف واملضتتاف اليتته بظتترٍف نَصتتَبه املضتتاف التتذي  
هومصدٌر قول بعضهم : ترك يومًا نفستا وهواهتا ستعٌي هلتا يف رداهتا ،      

هل انتم تتاركوا  : )ل الفصل بشبه الظرف قوله صلى اهلل عليه وسلم ومثا
  ( 1لي صاحيب

ومثال مافصل فيه بني املضاف واملضاف اليه مبفعول املضاف الذي هواسم 

ڱ  ڱ    ڱگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ چ  : فاعل قراءة بعض الستلف 

 ]ابراهيم[ بتنوين "مخلر" ڱ   ں  ں   ڻ

 

 ٭ ٭ ٭
                                    

 3221رواه البخاري يف فضائل الصحابة من صحيحه رقم  1
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 فصل 
 املتكلم  يف املضاف اىل ياء

 

يكسرآخراملضاف اىل ياء املتكلم ان مل يكن مقصورًا والمنقوصتًا والمثنتى   
والجمموعًا ةع سالمة ملذكر كاملفرد وةعتي التكستري الصتحيحني وةتع     

 املؤنث السامل .
واملعتل اجلاري جمرى الصحيح  و: غالمي وغلماني وفتياني وظيب ، فان  

منقوصتا ادغمت     و منقوصًا فتان كتان  كان معتاًل فاما ان يكون مقصورًا ا
ياؤه يف ياء املتكلم وفتح  ياء املتكلم فيقال : قاضَي رفعتًا ونصتبًا وجترًا    
وكذلا يفعل باملثنى وةع املذكر السامل يف حالة اجلر والنصب  و: رأيت   
صديقَي وميتدَي ومتررت بصتديقي وميتدي . واالصتل :بصتديقني لتي        

الضتافة ثتم ادغمت  البتاء يف اليتاء      وميدين لي . فحذف  النون والالم ل
 وفتح  ياء املتكلم ،

واما ةع املذكر السامل يف حالة الرفع فتقول فيته ايضتًا : جتاء ميتدي كمتا      
تقول يف حالة النصب واجلر واالصتل: ميتدوي .اجتمعت  التواو واليتاء      
وسبق  احداهما بالسكون فقلب  الواو ياء  ثم قلب  الضمة كسرة لتصح 

فظ : ميدي . واما املثنى يف حالة الرفع فتسلم الفه وتفتح ياء الياء فصار الل
املتكلم بعده  و: ميداي وغالماي ، واما املقصور فاملشهور يف لغة العرب 

 جعله كاملثنى املرفوع  و:عصاي وفتاي .
 

     

 ٭ ٭ ٭
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 فصل 
 اعمال املصدر

الفعتل   يعمل املصدر عمل الفعل يف موضعني االول : ان يكون نائبًا مناب
لنيابتته منتاب اضترب وفيته      "ضترباً  " و: ضربًا ميدا ، فزيدًا منصوب بت

 "ان"، الثاني ان يكون مقدرًا بتت   "اضرب"ضمري مستب مرفوع به كما يف 
اذا اريتد   "ان"والفعل وهو املراد بهذا الفصل فيقدر بتت   "ما"والفعل او بت 

غتدًا .والتقتدير:   املضي اواالستقبال  و: عجب  من فهما الفقه امس او
اذا اريتد   "ما"من ان فهم  الفقه امس اومن ان تفهم الفقه غدًا ويقدر بت 

به احلال  و: عجب  من فهما النحو اآلن . التقدير :مما تفهم النحو اآلن 
. وهذا املصدر املقدر يعمل يف ثالثتة احتوال :مضتافًا  تو: ستعدت متن       

و املنون  تو: حزنت  متن    وه "ال"حفظا القرآن ، وجمردًا من االضافة و
موتٍ  ميدًا وحملى بااللف والالم  و : عجب  من حفظ املسند ، واعمال 

 "ال"املضاف اكثر من اعمال املنون واعمال املنون اكثر من اعمال احمللى بت
، 

 
 

 فصل 
 يف اعمال اسم املصدر 

 

 وهوماساوى املصدر يف الداللة وخالفه خبلوه ت لفظًا اوتقديرًا ت من بعتض   
معنى  وخمالف له  "اعطاء"فانه مساٍو لت  "عطاء"مايف فعله دون تعويض كت 

خبلوه من اهلمزة املوجودة يف فعله وهوخاٍل منها لفظًا وتقديرًا ومل يعتوض  
عنها شئ واحبم بذلا مما خال من بعض متايف فعلته لفظتًا ومل خيتُل منته      
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فانتته  "قتتتال"تقتديرًا فانتته اليكتون استتم مصتدر بتتل يكتون مصتتدرًا كتت      
وقد خال من االلف اليت قبل التاء يف الفعل لكن ختال منهتا    "قاتل"مصدر

لفظًا ومل خيُلو منها تقديرًا ولذلا نطتق بهتا يف بعتض املواضتع  و:قاتتل      
قيتااًل وضارب ضريابًا لكن انقلب  االلف ياء  لكسر ماقبلها واحبم بعدم 

كن عوض عنه شيئ التعويض مماخال من بعض مايف فعله لفظًا وتقديرًا ول
وقتد   "وعتد "فانه اليكون اسم مصدربل هومصدر وذلا  و:ِعدة مصدر

خالمن الواو اليت يف فعله لفظًا وتقديرًا ولكتن عتوض عنهتا التتاء . هتذا      
بلتة الرجتل   متن قُ  )واعمال اسم املصدر قليل كاحلديث املروي يف املوطتأ  

 ،" قبلة "منصوب بت  "امرأته"فت  (امرأتَه الوضوء 
 

  فصل
 يف اضافة املصدر

يضاف املصدر اىل الفاعل فيجره ثم ينصب املفعول  و:عجب  من شرب 
ميٍد العسل ، واىل املفعول فريفع الفاعل  و:عجب  من شرب العسل ميٌد 
، ويضاف اىل الظرف ثم يرفع الفاعل وينصتب املفعتول  و:عجبت  متن     

فاعلته يكتون   وعظ اليوم سعٌد عمرًا ، واذا اضتيف املصتدر اىل الفاعتل ف   
جمرورًا لفظًا مرفوعًا حماًل فيجوم يف تابعه ت من الصفة والعطف وغريهما ت   
مراعاة اللفظ فيجر أومراعاة احملل فريفع  و:عجب  من علم الليِث الفقيِه 

 أوالفقيُه ، 
وكذا اذا اضيف اىل املفعول فهو جمرور لفظًا منصوب حماًل فيجوم يف تابعه 

 الوجهان ،

 ٭ ٭ ٭



 111 

 باب 
 عمال اسم الفاعل ا

 

اوجمردًا فان كان جمردًا عمل عمل  "ال"اسم الفاعل اما ان يكون مقرونًا بت
فعله من الرفع والنصب إن كان مستقباًل أوحااًل  و: هذا كاتتب التدرس   
اآلن أوغدًا ،وامنا عمل جلريانه على الفعتل التذي هومبعنتاه وهواملضتارع     

 "كاتتب "ركات والسكنات موافقة .ومعنى جريانه عليه انه موافق له يف احل
 فهومشابه له لفظًا ومعنى  . "يكتب"لت 

وان كان مبعنى املاضي مل يعمل لعدم جريانه علتى الفعتل التذي هومبعنتاه     
جيتب  فهومشابه له معنى اللفظًا فالجيوم :سعد كاتٌب التدرس امتس ،بتل    

 امس ، اضافته  و:سعد كاتُب الدرِس
اذا اعتمد علتى شتٍئ قبلته كاالستتفهام     واعلم ان اسم الفاعل اليعمل اال

 و: َأحافظ قيس القرآن ، أوالنداء  و: ياطالبًا علمًا ، أونفي  و: مافاهم 
جعفرالنحَو، أويقع نعتًا  و: مررت برجٍل طالٍب علمًا ،أوحتااًل  و:جتاء   
 ميٌد حاماًل كتابًا ،أومسندًا كوقوعه خربًا للمبتدأ  و: امحد دارٌس التفسرَي ،

أوخربًا لنواسخ املبتتدأ و: كتان ميتٌد قارئتًا احلتديَث . وان قيستًا قتارٌئ         
 احلديَث .

وقد يعتمد اسم الفاعل علتى موصتوف مقتدر فيعمتل عمتل فعلته كمتا        
 لواعتمد على مذكور  و:

 فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل          كناطٍح صخرًة يومًا ليوهنها    
 

عمتل   "ال"قع استم الفاعتل صتلة لتت    التقدير:كوعٍل ناطح صخرة .واذا و
ماضيًا ومستقباًل وحااًل لوقوعه حينئٍذ موقع الفعل اذ حق الصلة ان تكون 
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ةلًة  و: هذا احلافظ األلفيَة اآلن أوغدًا أوامس ، وهتذا هواملشتهور متن    
 قول النحاة ،

فائتدة: يصاغ للكثرة فَعال ومفعال وفعول وفعيتل وَفِعتل ، فيعمتل عمتل     
اسم الفاعل  واعمال الثالثة األَول اكثر من اعمال فعيتل   الفعل على حد

 وَفِعل ،
تنبيه : حكم املثنى واجلمع املصاغ من اسم الفاعل حكم املفترد يف العمتل   
وسائر ماتقدم ذكره من الشروط  تو: هتذان الكاتبتان التدرَس ،وهتؤالء      

 احلافظون القرآن ،

 ٭ ٭ ٭
 

 فصل 
 يف اسم املفعول 

 

م الفاعل من شروط عمله يثبت  الستم املفعتول  تو:     ةيع ماتقدم يف اس
أمكتوٌب الدرس اآلن أوغدًا ، وجاء املعتروف ابتوه اآلن أوغتدًا أوامتس     
وحكمه يف املعنى والعمل حكم الفعل املبين للمفعول فريفع املفعتول كمتا   
يرفعه فعله فكما تقول : ُكتب الدرسان ، تقول : أمكتتوٌب الدرستان وان   

.  فع احدهما ونصب االخر  و: املعطتى كفافتًا يكتفتي   كان له مفعوالن ر
فاملفعول االول ضمري مستب عائد على االلف والالم وهو مرفتوع لقيامته   

 املفعول الثاني ، " كفافًا"مقام الفاعل و
وجيوم يف اسم املفعول ان يضاف اىل ماكتان مرفوعتًا بته فيقتال يف : علتٌي      

تضتيف استم املفعتول اىل ماكتان     مفهوٌم كالمه :علتٌي مفهتومُ الكتالِم ، ف   
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 مرفوعًا به ،
 

 ٭ ٭ ٭
  فصل

  الصفة املشبهة باسم الفاعل
 

الصتتفة متتادل علتتى معنتتى وذات .وعالمتتة الصتتفة املشتتبهة استحستتان   
مرفوع  "وجه "وجهه .فت جرفاعلها بها  و: حسن الوجِه واالصل : حسٌن

ورد وهذا الجيوم يف غريها من الصتفات كاستم الفاعتل وان     "حسن "بت 
 مثل ذلا يف اسم املفعول اجري جمرى الصفة املشبهة ،

والتصاغ الصفة املشبهة من فعل متعٍد فاليقال :علٌي باُر االب بكرًا وارادة 
 :علي باٌر ابوه بكرًا ،

والتصتتاغ االمتتن فعتتل المم  تتو: طاهرالقلتتب ونتتائم العتتني ،والتكتتون 
 .الوجه غدًا أوامس  حسُن االللحال فاليقال وليٌد

متاوامن املضتارع  تو:     : ن كان  من فعتل ثالثتي فهتي علتى نتوعني     وا
 .طاهرالقلب وهو قليل 

ةيل الظتاهر وحستن الوجته وكتريم      : مامل يوامنه وهوكثري  و والثاني :
 .االب 

 وان كان من غري ثالثي وجب موامنتها املضارع  و: منطلق اللسان ،
 
 

   فصل
ي وهتو الرفتع والنصتب  تو:     يثب  هلذه الصفة عمل اسم الفاعل املتعتد 
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 "الوجته "ضتمري مرفتوع وهوالفاعتل و    "حستن "ميدحسن الوجته .ففتي   
فعمتل   "ضتارب "شبيه بتت   "حسن"منصوب على التشبيه باملفعول به الن 

 عمله ،
 

 ٭   ٭   ٭
 فصل 

 

ملاكان  الصفة املشبهة فرعًا يف العمل عن اسم الفاعل قصترت عنته فلتم    
ميتد الوجته    يف استم الفاعتل فالتقتل :    جيزتقديم معموهلا عليها كما جام

ميد حستٌن   كما تقول :ميد عمرًا ناصح ومل تعمل االيف سبيب  و:. حسن 
والتعمل يف اجنيب فالجيوم : ميتد حستن عمترًا ، واستم الفاعتل      . وجهه 

 يعمل يف السبيب واالجنيب  و: ميد ناصح ابنه وناصح ليثًا ،
 فصل 

بااللف والالم  و: احلستن او جمتردة    اعلم ان الصفة املشبهة اما ان تكون
 التقديرين الخيلو املعمول من ستة احوال : وعلى كال . عنها

 . و: احلسن الفهم وحسن الفهم  "ال"االول :ان يكون املعمول بت
 و: احلسن وجه االب وحسن وجته   "ال"الثاني : ان يكون مضافًا ملا فيه 

 .االب 
املوصوف  و: مررت بالرجل احلستن   الثالث : ان يكون مضافًا اىل ضمري

 فهمه وبرجل طاهر قلبه .
الرابع : ان يكون مضافًا اىل مضاف اىل ضمرياملوصول  و:مررت بالرجل 

 احلسن فهم ابنه وبرجٍل حسٌن فهم ابنه .
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دون االضتافة  تو:    "ال"اخلامس :ان يكون املعمول مضافًا اىل جمرد متن  
 كريم ميد اب 

واالضافة  و:اجلميتل وجهتًا    "ال"عمول جمردًا من السادس : ان يكون امل
 .وطاهٌر قلبًا 

فهذه اثنتاعشرة صورة واملعمول يف كل صورة اما ان يرفع اوينصب اوجيتر  
 فيتحصل حينئٍذ س  وثالثون صورة ،

واعلم ان هذه املسائل ليس  كلها على اجلتوام بتل ميتنتع منهتا اذا كانت       
املعمول املضتاف اىل ضمرياملوصتوف   اربع مسائل االوىل جر "ال"الصفة بت

  و:الكرمية يده 
الثانية :جراملعمول املضاف اىل مااضيف اىل ضمرياملوصوف  تو: احلستن   

 وجه ابنه .
دون االضافة  تو: احلستن    "ال"الثالثة : جراملعمول املضاف اىل جمرد من 

 وجه اب 
 .واالضافة  و: احلسن وجه. "ال"الرابعة :جراملعمول اجملرد من 

 

 ٭ ٭ ٭
 باب 

 التعـــجــــب 
 

وله صيغ كثرية ومنها :)كيف تكفرون باهلل ( وقوله صلى اهلل عليه وستلم  
واشهرها : ماافعلته وافعتل بته  تو:      (سبحان اهلل ان املؤمن الينجس ) : 

فعتل ماضتي    "احستن  "مبتدأ وهي نكرة تامتة و  "متا"مااحسن ميدًا . فت 
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واجلملتتة  "احستتن"دًا مفعتتول وميتت "متتا"فاعلتته ضمريمستتب عائتتد علتتى 
واما افعل ففعل امر معناه التعجب الاالمروفاعله اجملرور بالبتاء   "متا"خرب

 والباء مائدة .
واجملترور بالبتاء    "افعل"هذا وجيوم حذف املتعجب منه وهو املنصوب بعد 

 اذا دل عليه دليل  و:  "افِعل "بعد 
 عمرٍو وماكان اصربا  بكاء  على         ارى ام عمرٍو دمعها قدحتدرا 

 التقدير: وماكان اصربها ،
ومثال الثاني قوله تعتاىل: )امستع بهتم وابصتر ( التقتدير ت واهلل اعلتم ت          

 وابصر بهم .
واعلم ان فعالالتعجتب اليتعرفتان بتل يلتزم كتل منهمتا طريقتة واحتدة         

غري االمر ويشبط يف  "افِعل "غري املاضي والمن  "افعل"واليستعمل من 
 الذي يصاغ منه فعل التعجب شروط هي: الفعل 

 . االول ان يكون ثالثيًا
 الثاني : ان يكون متصرفًا . 
  "مات"الثالث ان يكون قابال للمفاضلة فاليبنيان من  

ان  : اخلتامس  . الرابع : ان يكون تامًا واحبم بذلا من االفعال الناقصتة 
 .اليكون منفيًا 

واحبم بذلا من االفعال  "فعلا"السادس : ان يكون الوصف منه على  
الدالة على االلوان كت سود فهواسود ومحر فهو امحتر او العيتوب كحتول    
فهو احول فالجيوم : مااسوده والمااحولته بتل يتوصتل اىل التعجتب متن      

و وهمتا وينصتب    "اشتد "أو  "اشدد"االفعال اليت مل تستكمل الشروط بت
 "افعتل "عواًل وجيربعتد  مف "افعل "مصدر ذلا الفعل العادم للشروط بعد
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 بالباء  و:مااشد سواده ومااسوء َحوله. 
السابع : ان اليكون مبنيًا للمفعول  و: ضرب ميد فاليقال مااضرب ميدًا 

 بنية التعجب من ضرٍب اوقع لئاليلتبس بالتعجب من ضرب اوقعه.
واذا ورد بناء فعل التعجب من االفعال اليت سبق انته اليبنتى منهتا حكتم     

 واليقاس على مامسع منه  و: مااخصره من :اختصَر ، بندوره
: الجيوم تقديم معمول فعل التعجب عليه فال جيوم: ميتدًا مااحستن    تنبيه

وجيب وصله بعاملته فاليفصتل بينهمتا    . والماميدًا احسن والبزيٍد احسن 
باجنيب فان كان الضرف او اجملرور معمواًل لفعتل التعجتب جتام الفصتل     

 تعجب ومعموله  و: مااشد يف طلب العلم همة امحد ،بهما بني فعل ال
 
 
 

 ٭ ٭ ٭
 باب 

 نعم وبئس وماجرى جمراهما 
 

وهمتا غتري   . وهما فعتالن علتى التراجح لتدخول تتاء التأنيتث عليهمتا        
متصرفني فاليستعمل منهما غري املاضي والبد هلما من مرفوع وهتو ثالثتة   

م النصتري( الثتاني : ان   اقسام : االول : ان حيلى بااللف والتالم  تو:)نع  
  و:) ولنعم دار املتقني ( ، "ال"يضاف اىل مافيه 

الثالث : ان يكون مضمرًا مفسرًا بنكرة بعده منصتوبة علتى التمييتز  تو:     
 "نعتتم")بتتئس للظتتاملني بتتداًل ( وجيتتوم بتتني التمييتتز والفاعتتل الظتتاهر يف 
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عم الرجتل فارستًا   واخواتها ان افاد التمييز فائدًة مائدًة على الفاعل  و: ن
 ميٌد ، واالفال ، فان كان الفاعل مضمرًا جام اجلمع بينهما ،

ٿ  ٿ   ٿ   چ بعد نعم وبئس كقوله تعتاىل :  "متا"فائتدة : تقع   

ڦ   ڦ    ڦٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ٹٿ  ٹ

 ]البقر.[ ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     ڄڄ  ڄ

 ]البقرة[ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ژ   چ و
ضتمري   "نعتم "تلف يف اعرابها فقيل نكرة منصوبة على التمييز وفاعل واخ

 مستب وقيل هي الفاعل فهي اسم معرفة ،
 

 فصل 
وفاعلهما اسم مرفوع هتو املخصتوص باملتدح     "بئس"و  "نعم"يذكر بعد 

أوالذم وعالمته ان يصلح جلعله مبتدًأ وماقبله خربًا عنه  و: نعتم الرجتل   
 مشهوران :احدهما :انه مبتدأ واجلملة قبله خرب عمُر. ويف اعرابه وجهان 

 ثانيهما : انه خرب مبتدأ حمذوف وجوبًا 
واذا تقدم مايدل على املخصوص باملتدح اوالتذم اغنتى عتن ذكتره آخترًا       

 ]ص[.ڤ  ڤ  ڤ    ڤٹ  ٹ   ٹٿ    ٿ  ٹ  ٿ چ:  كقوله تعاىل

 

  فصل
متايكون  يف التذم كماتستتعمل بتئس فاليكتون فاعلتها اال      "ساء"تستعمل 

ەئ  ەئ  وئ  وئ    چ فاعاًل لبئس وهو احمللى بتت"ال" كقولته تعتاىل :   

 . ]االعراف[ ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ             ۈئ  ۈئ
لقصد  "فُعل "واعلم انه جيوم يف كل فعل ثالثي ان يبنى منه فعل على منة 
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يف ةيتع ماتقتدم هلمتا متن      "بتئس "و  "نعم"املدح او الذم ويعامل معاملة 
 الرجل ياسر وَلُؤم الرجل عامر، االحكام  و: شُرف

 

 ٭   ٭   ٭
 فصل 

 يف حبــذا 
وترد يف املدح  و: حبذا هنٌد . ويف التذم  و:الحبتذا قصتي واختلتف يف     

 "ذا"فعتل متاٍض و   "حتب "اعرابها على اقوال اشهرها اثنتان االول : ان  
اسم وهو مبتدأ اوخربمقدم وجيوم يف املخصوص  "حبذا"فاعله ،الثاني ان 

االفتتراد واجلمتتع والتثنيتتة والتتتذكري والتأنيتتث   "ذا"اوالتتذم بعتتد باملتتدح
لتغري املخصوص بل يلزم االفراد والتذكري  و: حبذا الزيدان  "ذا"والتغري

متتن  "ذا"غتري   "حتب "أواهلنتدان أوالزيتدون أواهلنتدات ،واذا وقتع بعتد      
االمساء جام فيه وجهان االول الرفع  و:حب ميٌد .والثتاني : جتره بيتاء    

 ئدة  و: حب بزيٍد ،ما
 
 
 

 ٭ ٭ ٭
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 بـاب 

 افعل التفضيل 
 

يصاغ من االفعال اليت جيوم التعجب منها للداللة على التفضيل ت وصتف   
 و: حممتد اعلتم متن متروان . كمتا تقتول : متااعلم         "افَعل "على ومن 

حممدًا. وماامتنع بناء فعل التعجب منه امتنع منه بناء افعتل التفضتيل منته    
ر يف شتتروط فعتل التعجتب ، ويتوصتتل اىل التفضتيل متتن    علتى  ومتاذك  

االفعال اليت مل تستكمل الشروط مبايتوصل بته اىل التعجتب  تو: مااشتد     
 استخراجه ت يف التعجب ت اشد استخراجًا يف التفضيل .

علتى مايصتح فيته التفضتيل وذلتا للمبالغتة يف        "اشتد "تنبيه : قد تتزاد  
 .التفضيل  و:)هم اشد منهم قوة( 

 
 

 ل فص
الخيلو افعل التفضيل من احد ثالثة احوال :فاما ان يكون جمردًا اومضتافًا  

لفظتًا  "ِمتن "اويكون بااللف والالم . فان  كان جمردًا فالبتد ان تتصتل بته    
 "متن "اوتقديرًا جارًة للمفضل عليه  و:ميٌد اعلم من خالتد وقتد حتتذف    

جب  حب  خب  ىئ  يئ    چ :وجمرورها بعد افعل التفضيل للداللة عليته  تو  

 ]الكهف[. مب  ىب
هذا ويلزم افعل التفضيل اجملرد االفراد والتذكري وكذا املضتاف اىل نكترة    

بافعل التفضيل لزم  مطابقتته ملتا قبلته يف االفتراد      "ال"واما اذا اتصل  
والتتتذكري وغريهمتتا  تتو: ابتتوبكر االفضتتل وليلتتى الفضتتلى والطتتالب   

يه وجهان االول : استتعماله  االفضلون ، واما اذا اضيف اىل معرفة جام ف
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كاجملرد ت أي يبقى على افتراده وتتذكريه ت  تو: ابتوبكر افضتل الصتحابة         
 واليهود اشد الناس عداوة للمؤمنني ومريم وخدجية افضل النساء ،

الثاني : استعماله كاملقرون بااللف والالم فتجب مطابقته ملاقبله  و: 
أوفضليات املسلمات ،  والصحابيات ُفضل. العمران افضال الصحابة 

ڦ   چ : قوله تعاىل وكال الوجهني ورد يف القرآن فمن االول

ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ    ڃڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ

 ]البقر.[  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ڌڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ

ۓ  ڭ    ڭ  ڭ         ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   چ:  ومن الثتاني 

 []االنعام ۈ    ٴۇ  ۋ     ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۈۆ
فان مل يقصد التفضيل تعين  املطابقة  و: النتاقص واالشتج اعتدال بتين      

مروان  ومن ذلا ماورد يف القرآن يف مواضع على قول بعتض املفسترين   

  ڇ   چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  ڃڄ  ڄ  ڄ چ :قوله تعتاىل  و

 و)ربكم اعلم بكم ( أي عامل ، أي :هني ، ]الروم[ 
 

 ٭ ٭ ٭
 

 فصل 

ورها مبنزلة املضاف اليه من املضاف فالجيتوم تقتدميهما   وجمر "ِمن"اعلم أن
عليه االاذا كان اجملرور اسم استتفهام أومضتافًا اىل استم استتفهام فيجتب      

 وجمرورها  و: ممن ان  خرٌي ،و:من ايهم ان  اغنى ، "من"حينئٍذ تقديم 
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 فصل 
 الخيلو افعل التفضيل من ان يصلح لوقوع فعل مبعناه موقعته أوال. فتان مل  

يصلح مل يرفع ظاهرًا وامنا يرفع ضمريًا مستبًا  و: مثنى اتقى من ةتال ،  
ضمريمستب عائد على مثنى فتان صتلح لوقتوع فعتل مبعنتاه       "اتقى"ففي 

موقعه صح ان يرفع ظاهرًا وذلا يف كل موضع وقع فيه افعتل التفضتيل   
و: بعد نفي اوشبهه وكان مرفوعه اجنبيًا مفضاًل على نفسته باعتبتارين  ت   

مارأي  رجاًل احسن يف صوته القرآن منه يف صوت امحد. فالقرآن مرفتوع  
لصحة وقوع فعل مبعناه موقعه  تو: مارأيت  رجتاًل حيُستُن يف      "احسن"بت

 صوته القرآن كامحد ،
 

اذا  "ختري "و "شتر ": ذهب كثري من النحاة اىل منع اثبات اهلمزة متن  تنبيه 
يف االحاديث الصحيحة كمتا   كان  للتفضيل . والصواب جوامها لثبوتها

متن اشتر النتاس عنتد اهلل منزلتة يتوم        إّن )يف قوله صلى اهلل عليه وسلم 
 1احلديث (القيامة الرجل يفضي اىل امرأته ..

 
 

 ٭ ٭ ٭
 

 
                                    

 1432رواه مسلم يف صحيحه : كتاب النكاح رقم  1
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 باب 

 التوابـــع 
 

التابع هواالسم املشارك ملاقبله يف اعرابه مطلقًا فيدخل يف التعريف بغريقيد 
وخرباملبتدأ وحتال املنصتوب. وخيترج االختريان     سائر التوابع  "االطالل"

بقيد االطالل فانهما اليشاركان ماقبلهما يف اعرابه مطلقًا بل بقيود تذكريف 
 حملها ،

 والتوابع مخسة هي :النع  والتوكيد وعطفي البيان والنسق والبدل .
 

 ٭ ٭ ٭
 فصل في النعت

عاملًا ربانيًا .او هوالتابع املكمل متبوعه ببيان صفة من صفاته  و: جالس  
 من صفات ماتعلق به وهوسببيه  و: مررت برجل عامل ابوه ،

واملتدح   وللنع  فوائد منها التخصيص  و: قرأت كتاب الفتراء الفقيته .  
والذم والتاكيد ، وجيب فيته ان يتبتع ماقبلته يف اعرابته وتتذكريه وتعريفته       

ق املنعتوت  وامااالفراد وغريه فحكمه حكم الفعل فتان رفتع ضتمريًا طتاب    
 مطلقًا  و: امحد رجٌل  ماهٌد والليثان عاملان ربانيان ومينب امرأٌة تقيٌة .

وان رفع ظاهرًا كان بالنسبة اىل التذكري والتانيث على حسب ذلا الظاهر 
وامايف االفراد وغريه فيكون مفردًا فيجري جمترى الفعتل اذا رفتع ظتاهرًا     

 همته.  و:مررت مبسلٍم عاليٍة همته كماتقول عل 
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 فصل  
اعلم انه الجيوم النع  االمبشتق لفظًا اوتأوياًل واملراد باملشتتق هنتا مااختذ    
من املصدر للداللة على معنى وصاحبه كامساء الفاعل واملفعول والصتفة  
املشبهة ، واملؤول باملشتق كاسم االشارة  و: رأي  سعادًا هذه .أي املشار 

وصولة  و: مررت برجٍل ذي علٍم وامل "صاحب"مبعنى  "ذو"اليها . وكذا 
أي صاحب علم .ويزيد ذوقام أي القائم . وكاملنسوب  و: مررت برجٍل 

 قرشي أي منتسب اىل قريش ،
 

 فصل 
تقع اجلملة نعتًا كما تقع خربًا وحااًل وهي مؤولة بالنكرة ولذلا الينعت   

 بها االالنكرة  و: راي  رجاًل قام ابوه اوابوه قائٌم .
بها املعرفة فاليقال :راي  ميدًا قام ابوه وقيل جيوم نع  املعرف  والتنع  

ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ     ۋ  ۋ   چ : اجلنستتية كقولتته تعتتاىل "ال"بتتت

 وجيوم ان يكون حااًل ، "الليل"صفة لت "نسلخ"فت]يس[  ۅ  ۅ  
والبد للجملة الواقعة صفًة متن ضتمري يربطهتا باملوصتوف وقتد حيتذف       

ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   چ : له تعاىلقوللداللة عليه  و

أي الجتتتزي فيتته ]البقتترة[ ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   
 ، "فيه"فحذف 

امااجلملة الطلبية فالتقع صفًة بل تقع خربًا و: ميٌد اكرمه ، واما املصتدر   
ري فيكثراستعماله نعتًا  و: رأي  رجاًل عداًل .ويلزم حينئٍذ االفراد والتتذك 

 و:رأي  رجلني عداًل ومررت بامرأٍة عتدٍل . والنعت  بته علتى ختالف      
االصل النه يدل على املعنى العلتى صتاحبه فهتو متؤول امتاعلى وضتع       
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او على حتذف مضتاف تقتديره :ذي عتدل متثاًل       "عادل"موضع  "عدل"
 واماعلى املبالغة جبعل العني نفس املعنى ،
  اويتفتق فتان اختلتف وجتب     واذا نع  غري الواحد فاما ان خيتلف النع

 ًاوحمدث ًافقيه س  الطالبني الذكي والغيب وعلماَءالتفريق بالعطف  و: جال
.وان اتفق جئ بته مطابقتًا  تو: رأيت  رجلتني كترميني ومتررت         ًاومفسر

 برجال كرماء .
واذا نع  معموالن لعاملني متحدي املعنى والعمل اتبتع النعت  املنعتوت    

 .ذهب ميد وانطلق عمرو العاقالن  رفعًا ونصبًا وجرًا  و:
فان اختلتف معنتى العتاملني اوعملتهما وجتب القطتع وامتنتع االتبتاع          

 و:جتتاء ستتعد وذهتتب معتتد العتتاقالن اوالعتتاقلني .  بالنصتتب علتتى     
 اضمارفعل أي:اعين العاقلني وبالرفع على اضمار مبتدأ أي هماالعاقالن . 

ها ةيعتًا وجتب اتباعهتا    واذا تكررت النعوت وكان املنعوت اليتضح االب
كلها  و: قرأت كتاب ابتن عقيتل احلنبلتي الفقيته االصتولي . وان كتان       
متضحًا بدونها كلها جام فيها االتباع اوالقطع وان كان معينًا ببعضتها دون  
بعض وجب فيمااليتعني االبته االتبتاع وجامفيمتا يتتعني بدونته :االتبتاع       

 والقطع .
علتى اضتمار مبتتدأ او نصتب علتى       واذا قطع النع  عن املنعتوت رفتع  

اضمارفعل  تو:مررت حبتامت الكتريُم اوالكتريَم . وجيومحتذف املنعتوت       

گ  گ   گ   چ : واقامة النع  مقامه اذا دل عليه دليل كقولته تعتاىل  

أي دروعتتتًا ]ستتتبأ[  ڱ     ں   ں   ڻ  ڻ    ڱڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ
 سابغات .

ٱ  ٻ  ٻ        چ :له تعاىلوجيومحذف النع  ايضًا اذا دل عليه دليل كقو 
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ٿ    ٹ  ٹ    ٿڀ   ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ       ٿ  ڀپ        پ  ڀ  ڀ  پٻ  ٻ  پ

 ]نوح[ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   
 
 

 فصل

 التوكيد  في
 وهوقسمان :لفظي وسيأتي ان شاءاهلل تعاىل .ومعنوي وهو على ضربني   

: 
 و:جتاء   :مايرفع توهم مضاٍف اىل املؤكد وله لفظان نفس وعني احدهما 

نفستته اوعينتته .فنفستته توكيتتد لستتعد وهويرفتتع وهتتم ان يكتتون     ستتعد
 التقديرجاءخربسعد مثاًل .

والبد من اضافة نفس اوعتني اىل ضتمرييطابق املؤكتد  و:جاءميتد نفسته      
 .اوعينها  اوعينه .وجاءت سارة نفسها

 تو:   "َافعتل "ثم ان كان للمؤكد بهما مثنى اوجمموعًا ةعتهما عتل مثتال   
 لعاملان انفسهما اواعينهما وهكذا .جاء ا

من التوكيد املعنتوي متايرفع تتوهم عتدم ارادة الشتمول       والضرب الثاني
واملستعمل لذلا : كل وكال وكلتا وةيع . فيؤكد ماكان ذا اجتزاء يصتح   

املثنتى   "كتال "وقوع بعضها موقعه  و: جاءالركب كله اوةيعه . ويؤكد بت
املثنى املؤنتث  تو: رأيت  البنتتني      "كلتا"بتاملذكر و:جاءالعاملان كالهما و

 "كتل "كلتيهما والبد من اضافتها كلها اىل ضمري يطابق املؤكد وجياء بعتد  
ومابعتدها لتقويتة قصدالشتمول  تو: جتاء       "ةعتاء "و "اةتع "بت "كلها"و
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 "كلتهم "بعتد   "اةعتني "اجليش كله اةع ورحل  القبيلة كلها ةعتاء وبتت   
 و:جتتاءت  "كلتتهن"بعتتد  "ةتتع"عتتون وبتتت و:جتتاء الرجتتال كلتتهم اة

 املسلمات كلهن ةع .
واخواتها  تو: جتاء    "كل"وقد ورد استعمال اةع واخواتها غريمسبول بت

اجليش اةع . وجيومتوكيد النكرة احملتدودة حلصتول الفائتدة بتذلا  تو:      
صم  شهرًا كله .وال جيوم توكيد الضمرياملرفوع املتصل بتالنفس والعتني   

يده بضمريمنفصل  و: قوموا انتم انفسكم اواعينكم . فان اكتد  االبعد تاك
 بغريالنفس والعني مل يلزم ذلا  و: قوموا كلكم . 

وكذا اذا كان املؤكد غري ضمري رفع بتان يكتون ضتمري جٍراونصتٍب  تو:      
 مررت با نفسا او عينا وذهب  اليكم كلكم اواعينكم .

 
 

 فصل 
فهواللفظي وهو تكرار اللفظ اعتناء  به اما القسم الثاني من قسمي التوكيد 

 ]الفجر[   ۉ    ۉ  ې  ې  ې   ې  ىچ  و:
واذا تكرار الضمرياملتصل للتوكيد مل جيز ذلتا االبشترط اتصتال املؤِكتد      

مبااتصل باملؤَكد  و: مررت با با واليقال مررت بكا . وكذا اذا اريد 
املؤكتد   توكيد احلرف الذي لتيس للجتواب وجتب ان يعتاد متع احلترف      

مايتصل باملؤكد  و: ان حارث ان حارث قائم . فان كتان حترف جتواب    
 وماشابه جام اعادته وحده. "نعم"كت

وجيوم ان يؤكد بضمريالرفع املنفصل كل ضمريمتصل مرفوعًا كتان  تو:    
 قم  ان  .اومنصوبًا  و: اكرمتين انا .اوجمرورًا  و:مررت به هو .
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 ٭ ٭ ٭
 باب العطف 

 

االول : عطف النسق وسيأتي ان شاءاهلل والثاني عطف البيتان  وهونوعان 
وهوالتابع اجلامد املشبه للصفة يف ايضتاح متبوعته وعتدم استتقالله  تو:      

الصتفة النهتا مشتتقة اومؤولتة      "اجلامتد "جاءابوحفص عمُر. فخرج بقيد 
 والبتدل  . وخرج التوكيد وعطتف النستق النهمتا اليوضتحان متبوعهمتا     

.وملا كان مشبهًا للصفة لزم فيه موافقة املتبوع كالنعت    اجلامد النه مستقل

   چ:  وجيومت على خالف ت جمئ عطف البيان ومتبوعه نكرتني كقوله تعاىل 

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى   ائ   

 ]النور[  حئ      ەئائ  ەئ
وكل ماجامأن يكون عطف بيان جام ان يكون بداًل  و:سلم  على ابتي  

 ليٍث ويستثنى من ذلا مسألتان يتعني فيهما كون التابع عطف بيان عبداهلل
: 
ان يكون التابع مفردًا معرفًة معربًا واملتبوع منادى  و:ياصتاحُب  : االوىل  

عطف بيان البداًل الن البدل علتى نيتة تكترار     "ليثًا"ليثًا فيتعني ان يكون 
معه لكان كتذلا   "يا"على الضم النه لولفظ بت "فكان جيب بناء ليث "يا"
. 

وقد اضتيف    "ال"لتواملتبوع مضافًا  "ال"الثانية ان يكون التابع خاليًا من 
 و: انا املكرم الرجل ميٍد فيتعني كون ميد عطتف بيتان    "ال"اليه صفة بت 
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والجيوم كونه بداًل من الرجل الن البدل على نية تكرار العامتل فيلتزم ان   
وهوالجيوم ملا عرف يف باب االضافة من . يكون التقدير: انا الضارب ميٍد 

ومااضتيف اىل مافيته    "ال"التضاف اىل مافيته   "ال"ان الصفة اذا كان  بت 
 . "ال"

 
 

 ٭ ٭ ٭
  فصل

 عطف النسق
وهوالتابع املتوسه بينه وبني تبوعه احداحلروف اليت ستتذكر ت ان شتاءاهلل    

 بقية التوابع ، "توسه حروف اجلر "تعاىل ت فخرج بقيد 
وف العطف على قسمني االول مايشرِّك بتني املعطتوف واملعطتوف    ثم حر

عليته مطلقتًا ت أي لفظتًا وحكمتًا ت وهتي التواو  تو:) الزانيتة والزانتي             
 [2]النور فاجلدوهم ..( 

 . و: جاء ميٌد ثم عمرٌو والفاء  و:مات ميد فسعد  "ثم"و
 .  و: قدم احلجاج حتى املشاة  "حتى"و
 .ام قيس  و: أخالد عندك  "أم"و
  و:راي  عليًا او سيفًا ، "أو"و

الثاني :مايشرك لفظًا فقه وهي بل ولكن وهي تشرك الثاني متع االول يف  
 .اعرابه الحكمه  و: ماقام ميد بل عمر
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 فصل 

 في معاني حروف العطف 
اما الواو فلمطلق اجلمع فلوقيل :جاء سعد وليث دل  الواو على اجتماع 

دون تعني معنتى آختر متن جميئهمتا معتًا اوستبق        سعدوليث يف نسبة اجملئ
احدهما اآلخر وختتص عن سائر حروف العطف بانها يعطتف بهتا حيتث    
اليكتفى باملعطوف عليه  و:اختصم علي وخالد فلوقيل : اختصم علي مل 

فتتدالن   "ثم"جيز فالجيوم ان يعطف يف مثل ذلا بغري الواو . واما الفاء و
على قصتراملهلة  و:)التذي خلتق فستوى (     على البتيب لكن الفاء تدل 

ىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ   مئ  : تدل علتى طوهلتا  تو    "ثم"و

 ]فاطر[ مس     يئىئ

وختتص الفاء بعطفها مااليصلح ان يكون صلة خللوه من ضمرياملوصتول   
على مايصلح ان يكون صتلة الشتتماله علتى الضتمري  تو: التذي يطتري        

ميد اوثم يغضب ميد. مل جيز الن  فيغضب ميد الذباب ولوقل  : ويغضب
الفتتاء تتتدل علتتى الستتببية فاستتتغين بهتتا عتتن التترابه ولوقيتتل : التتذي    

 يطريويغضب منه ميد الذباب .جامذلا لوجودالضمريالرابه ،
فيشبط ان يكون املعطوف بعضًا مماقبله وغايتة لته يف    "حتى"اماالعطف بت

 ميادة او نقص  و: مات الناس حتى النبياء ،
فهي علتى قستمني االول : متصتلة وهتي التيت تقتع بعتد همتزة          "مأ"اما 

 ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڇ چ التسوية  و:

 و:أميتد عنتدك أم مصتطفى .اي:     "أي"واليت تقع بعد همزة مغنية عتن  
عنتد امتن    "أي"ايهما عندك وقد حتذف همزة التسوية واهلمزة املغنية عن 
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كان  واهلمتزة موجتودة ومنته قتراءة ابتن      متصلة كما  "ام"اللبس وتكون 

اهلمتزة  باسةقاط ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ      ڀ   ڀ  ڀ   چ:  حميصن
 . (انذرتهم)من 

الثاني : املنقطعة وهي اليت مل يتقدمها همتزة تستوية والهمتزة مغنيتة عتن      
كقوله تعاىل :) أم يقولون افباه ( أي بل  "بل"وتفيد االضراب مثل  "أي"

 .يقولون افباه 
فتستعمل للتخيري  و: خذ احلديث أو التفسري ، ولالباحتة  تو:    "أو "اما 

ادرس البخاري اومسلمًا. والفرل بني االباحة والتخيري ان االباحة المتنتع  
اجلمع خبتالف التختيري. وللتقستيم  تو: الكلمتة استم وفعتل وحترف ،         

او  ولالبهام  و: جتاء عبتداهلل اوعبتدالرمحن .وللشتا  و:رأيت  استامة      
 فيصل وقدتستعمل مبعنى الواو عند امن اللبس  و:

 جاءاخلالفة او كان  له قدرًا ..      
 أي: وكان  له ..

 "او"بكسراهلمزة وتشديد امليم اذا سبق  مبثلها افادت ماتفيتده   "إما"واما 
 االمشوني واما ابن عقيل . من التخيري  و: اقرأ اما

 يم على ماتقدم من امثلة ،وكذااالباحة واالبهام والشا والتقس
املخففة فيعطف بهتا بعتد النفتي  و:ماعّلمتُ  جعفترًا لكتن        "لكن"واما 

 حذيفة اوبعدالنهي  و: التعاقب ليثًا لكن سعدًا ،
فيعطف بها بعد النداء  و:يا ليث الستعد . واالمتر  تو: ادرس     "ال"اما 

ية واليعطف النحو الالصرف وبعد االثبات  و: قرأت االلفية الاالجروم
 يف االثبات . "لكن"بعدالنفي واليعطف بت  "ال"بت

النها تقتررحكم   "لكن"فيعطف بها يف النفي والنهي فتكون كت  "بل"واما 
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ماقبلها وتثب  نقيضه ملابعتدها  تو: ماقتام محتزة بتل ستيف  ،والتكتتب        
التفسري بل االصول . ويعطف بها يف اخلرب املثب  واالمر فتفيد االضتراب  

ول وتنقل احلكم اىل الثاني حتى يصتري االول كأنته مستكوت عنته     عن اال
  و: درس  الصرف بل النحو ،

 
 فصل 

اذا عطف على ضمريالرفع املتصل وجب ان يفصتل بينته وبتني متاعطف     

ۆ  ۈ  ۈ         ٴۇ   چ عليه بشئ ويقع الفصل كثريًا بالضمري املنفصل  تو: 

 ]االنبياء[ .ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  

ڑ  ک  ک   ک  ک  گ   چ: غري الضمريكاملفعول به  تو وورد الفصل ب

 "َمتتتتتن"فتتتتتت ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ         ڱ  ڱ  ڳگ  گ  گ
 . "ها"معطوف على الواووصح ذلا للفصل باملفعول به وهو

معطتوف   "اباؤنا"فت {ماأشركنا والآباؤنا }النافية  و: "ال"ومثله الفصل بت
 ،"ال"وجامذلا للفصل بت "نا"على 

استكن انت  وموجتا    }رفوع املستتبيف ذلتا كاملتصتل  تو:     والضمريامل
.امااجملرور فاليعطف عليه االباعادة اجلتار  تو:مررت بتا وبزيتد      {اجلنة

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ     چ :واجتتامه ابتتن مالتتا ويشتتهد لتته قتتراءة محتتزة 

عطفًا على اهلاء  (االرحام)جبر ]النساء[ .       ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ    ٹٹ
  بالباء .اجملرورة 

ڄ  ڃ     ڃ     چ: وقد حتذف الفتاء متع معطوفهتا للداللتة عليهمتا  تو      

أي : فافطر فعليه عدة متن ايتام   ڳ    ڇڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ
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 اخر. 
وانفردت الواو عن حروف العطف بعطف عامتٍل حمتذوف بقتي معمولته     

  و:
 ا  ومججن احلواجب والعيون      اذاما الغانيات برمن يومًا     
 مفعول بفعل حمذوف تقديره :وكحلن العيونا ، (العيون)فت

ىئ   يئ  جب  حب  خب   چ :وكذاحيتتذف املعطتتوف عليتته للداللتتة  تتو  

قيتل التقتدير: أمل تتأتكم آيتاتي     ]اجلاثية[ .   مب  ىب  يب   جت  حت
 فلم تكن تتلى عليكم .فحذف املعطوف عليه وهو:امل تاتكم .

 

  فصل
بل ويف االفعال كذلا  و:يقوم مالا  هذا وليس العطف خمتصًا باالمساء

ويقعد..وجيوم ان يعطف الفعل على االسم املشبه للفعتل كاستم الفاعتل    

ڱ  ڱ   ڱ   چ قوله تعاىل : و وه وجيومالعكس كذلا فمن االول

 ں  ں   ڻ  ڻ  

 ومن الثاني :    
   وجمٍرعطاء  يستحق امَلعابرا          رعدّوه تتتفالفيته يومًا ُيبي      

 
 
 

 ٭ ٭ ٭
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 فصل

 البدل  في
 

النعت    (باحلكم املقصود)هوالتابع املقصود باحلكم بالواسطة فخرج بقيد 
 (بالواستطة )والتوكيد وعطف البيان النهتا مكملتٌة للمقصتود وخترج بتت     

،وشترطهما   "بتل "فانه وان كان مقصودًا لكتن بواستطة    "بل"املعطوف بت 
الم لوحذف البتدل اواظهتر   صحة االستغناء باملبدل منه وعدم اختالل الك

فيه العامل وهواربعة اقسام االول : بدل كل من كل وهواملطتابق للمبتدل   

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   چ منه املساوي لته يف املعنتى  تو:   

ڇ   ڇ  ڇ    چڄ   ڄ ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ

 ]ابراهيم[ ڇ  ڍ  ڍ    
  تو:  الثاني : بدل بعض من كل وهوان دل على بعض مادل عليته االول 

ۇ  ۇ         ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ڭھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ چ

وهو من ادوات التخصيص عند  "الناس"بدل من  "من"فت   ٴۇ       ۋ
 االصوليني ،

 الثالث :بدل اشتمال وهوان دل على معنى يف االول او مستلزم فيه  تو:  

 , ے    ڃڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڦ  ڦ  ڦ    ڦ    ڄ  ڄچ

دل املباين للمبدل منته وهوقستمان احتدهما مايقصتد متبوعته      الرابع : الب
كمايقصد هوويسمى بدل االضراب  و:درس  فقهتًا  توًا . بتان تقصتد     
االخبار عن دراسة الفقه ثم بدا ان خترب بدراسة النحو ايضتًا ، وثانيهمتا :   
مااليقصد متبوعه بل يقصد البدل فقه وامنا غله املتكلم فذكراملبتدل منته   



 132 

دل الغله  و: رأي  غيثًا اخاه .بان اردت االخبار برؤيتة غيتث   ويسمى ب
 فتبني غلطا وانا راي  اخاه ، 

وجيوم ان يبدل الظاهر من ضمرياحلاضر مامل يكتن بتدل اضتراب اوغلته     

ٿ    ٿڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ:  فمثالتته يف بتتدل الكتتل

م بتدل متن الضتمرياجملروربالال    {اولنا } فت ]املائدة[ . ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  
  وهو)نا( وذلا بشرط االحاطة واالامتنع  و:رأيتا ميدًا فالجيوم ،

بتدل اشتتمال    "علمتي "ومثال بدل االشتمال :هل وجدتين علمي قلياًل فت
 ومثال بدل البعض من الكل قول الشاعر: "وجدتين"من الياء يف 

 اوعدني بالسجن واالداهم             رجلي فرجلي شثنة املناسم        
،واذا ابتدل متن استم     "اوعتدني "االوىل بدل بعض من الياء يف "جلير"فت

االستفهام وجب دخول همزة االستفهام على البدل  و:من ذا أستعيد ام  
ومتن  }علي ، وكما يبدل االسم من االسم يبدل الفعتل متن الفعتل  تو:    

 "يلتق "بتدل متن    "يضاعف"فت {يفعل ذلا يلق اثامًا يضاعف له العذاب
 فسه .فلهما االعراب ن

 

 ٭ ٭ ٭
 

 فصل النداء 
الخيلواملنادى من ان يكون مندوبًا اوغريه فان مل يكن مندوبًا فاما ان يكون 
بعيدًا اويف حكمه كالنائم والساهي ت اوقريبًا. فان كتان بعيتدًا اويف حكمته     

وان كان قريبًا فله  "هيا"و "أيا"و "آ"و "أي"و "يا"فله من حروف النداء : 
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بل . وان كان مندوبًا ت وهواملتفجع عليه اواملتفجع منه ت   اهلمزة  و:أميد اق
ايضتتًا عنتتد عتتدم التباستته   "يتتا" تتو: واميتتداه وواظهتتراه ، و  "وا"فلتته 

 ، "يا"وامتنع   "وا"فان خيف اللبس تعين   . بغرياملندوب
والجيومحذف حرف النداء مع املندوب والمتع الضتمريوالمع املستتغاث    

ف جوامًا .لكن احلذف متع استم االشتارة    واماغريهذه فيحذف معها احلر
 أي :ياهؤالء ، {ثم انتم هؤالء تقتلون انفسكم }قليل  و:

 عبداهلل و يا اومضافًاحممد . و ياثم ان املنادى الخيلومن ان يكون مفردًا 
 :فان كان مفردًا فاما ان يكون  .  و: ياخرا من ميد اومشبهًا به

 .معرفة 
 .اونكرة مقصودة 

 .ودة اوغريمقص

ک   چ: فان كان مفردًا معرفة اونكرة مقصودة بين على مايرفع به  تو 

معرفتة وهتو متبين علتتى     "هامتان "فتت     ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  
الضم النه يرفع به ويكون يف حمتل نصتب علتى املفعتول بته الن املنتادى       
مفعول يف املعنى وناصبه فعل مضمر تقتديره: انتادي اوادعتومثاًل ونابت      

نكرة مقصودة واعرابهتا كتاعراب    "رجل"ه ،و و:يارجُل اعّني فت عن "يا"
، واذاكان االسم املنادى مبنيًا قبل النداء قدربعد النداء بناؤه على  "هامان"

مثاًلت يف انته   "ميد"الضم  و:ياهذا . وجيري جمرى ماجتدد بناؤه بالنداء كت
حتل  و:ياهتذا   يتبع بالرفع مراعاة للضم املقدر فيه وبالنصب مراعتاة للم 

 . العاقُل اوالعاقَل
اما ان كان نكرة غريمقصودة اومضتافًا اوشتبيهًا بته نصتب ،مثتال االول       

:قول اعمى :يارجاًل خذ بيدي ومثال الثاني :ياامرَياملؤمنني .ومثال الثالث 
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:ياحسنًا فهمه فيمن مسي بذلا ، وان كان املنادى علمتًا مفتردًا ووصتف    
جتام يف املنتادى    "ابن"مل يفصل بني املنادى وبني مضافًا اىل علم و "ابن"بت

وجهان البناء على الضم  و: يااسامُة بَن ميد. والفتح اتباعًا  و: يااستامَة  
بعتد علتم    "ابتن "هنا خطًا ، واذا مل يقع  "ابن"بَن ميد، وجيب حذف الف 

 امتنع فتحه .مثتال االول : ياليتثُ  اومل يقع بعده علم وجب ضم املنادى و
ابتَن اخينتا    َن ستعد . ومثتال الثتاني : ياليتثُ    وياليُث الذكيَّ اب سعد .ابَن 

 ، "ابن"على الضم يف هذه االمثلة واثبات الف  "ليث"،فيجب بناء 
تعتاىل ومتامسي    "اهلل"يف غري اسم  "ال"والجيوماجلمع بني حرف النداء و

به من اجلمل  و: يااهلل مدني علمًا وقدحتذف ويعوض عنها متيم يف استم   
 اجلاللة فتصري:اللهم .

 

 فصل 
وجتب نصتبه    "ال"اذا كان تابع املنادى املضموم مضافًا غري مصتاحٍب لتت  

 و:ياميد صاحَب قيس . وماستوى املضتاف املتذكورجيوم رفعته ونصتبه      
واملفتترد  و:ياستتعُدالكريم االب .برفتتع  "ال"وهواملضتتاف املصتتاحب لتتت

وحكتم عطتف البيتان    ونصب الكريم ، وياميدالعامل برفع ونصب العتامل . 
 والتوكيد حكم الصفة  و: يارجل ميد برفع وتنوين ميد وبنصبه ،

واما عطف النسق والبدل ففي حكم املنادى املستقل فيجب ضمه اذا كتان  
مفتتردًا  و:يارجتتل ميتتد ويارجتتل وليتتث .وجيتتب نصتتبه ان كتتان مضتتافًا 

لنستتق  و:ياميتتد اباعبتتداهلل وياميتتد واباعبتتدالرمحن ، امتتااملعطوف علتتى ا
 "ال"فتان كتان بتت    "ال"فيجب بناؤه على الضم اذا كان مفردًا معرفة بغري 

برفتع   {ياجبال اوبي معه والطري}جامفيه الرفع والنصب ومنه قوله تعاىل :
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 ونصب الطري.
 

 فصل 
 يف "أي"
يف  و:ياءيها الرجل مائتدة   "ها"وهي اسم منادى مفرد مبين على الضم و

عنتد اجلمهتور النته املقصتود بالنتداء       وجيب رفعته  "أي"والرجل صفة لت
كالرجتل اواستم اشتارة     "ال"االباسم اجلتنس حملتى بتت    "أي"والتوصف 
 اوموصول ،

 

 ٭ ٭ ٭
 فصل 

 المنادى المضاف الى ياء المتكلم 
اذا اضيف املنادى اىل ياء املتكلم فاما ان يكون صحيحًا اومعتاًل فتان كتان   

ضتاف اىل يتاء املتتكلم وان    معتاًل فحكمه حكم غرياملنادى وقدستبق يف امل 
كان صحيحًا جام فيه مخسة اوجه االول: حذف الياء واالستغناء بالكسترة  

  و:ياعبِد .
 الثاني : اثبات الياء ساكنة  و:ياعبدي .

 الثالث : قلب الياء الفًا واالستغناء عنها بالفتحة  و: ياعبَد .
 الرابع :قلبها الفًا وابقاؤها  و:ياعبدا .

 اثبات الياء حمركة بالفتح  و:ياعبدَي .اخلامس :
ابن "واذا اضيف املنادى اىل مضاف اىل ياء املتكلم وجب اثبات الياء االيف 
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فتحذف الياء منهما لكثرة االستعمال وتكسترامليم اوتفتتح    "ابن عم"و "ام
بفتتح   "ياامت  "و "ياابت ِ "امايف  {ياابن ام التاخذ بلحييت }كقوله تعاىل :
 فالجيوماثبات الياء الن التاء عوض عنها .التاء وكسرها 

 
 فصل 

 يف امساء الزمت النداء 
وهي قليلة  و:ياُفُل أي يافالن ويالؤمان لتعظيم اللؤم ويانومان لكثريالنوم 

مبنيًا علتى الكستريف ذم االنثتى متن كتل فعتل        "فعاِل"وماكان على ومن 
 ثالثي  و: ياخباِث ويافساِل .

 

 فصل
 االســـتغاثة 

والم مفتوحة جتراالسم وتلحق  "يا"طلب الغوث من املستغاث به بت وهي
املستغاث له الم مكسورة جتره ايضًا  و:يا َلزيد ِلقتيس واذا عطتف علتى    

فيلتزم الفتتح  و:ياَلزيتد     "يتا "املستغاث مستغاث آخرفاما ان يتكرر معته  
 ويالسعد ِلبكر .اوالتتكرر فيلزم الكسر  و:ياَلزيد وِلسعد ِلبكر.

يف آختره  تو: ياميتدا لستعٍد ومثتل       "التف "يبدل من الم املستتغاث بتت  و
 و:ياعجبا  "الف"املستغاث املتعجب منه  و: ياللعجب .. وتبدل ايضًا بت

. 
 

 

 ٭ ٭ ٭
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 فصل
 الندبـــة يف

املندوب هواملتفجع عليه  و:واميداه واملتوجع منه  و:واظهراه. واليندب 
 ندوب الف  و: واميدًا التكسل . االاملعروف ويلحق اخراملنادى امل

وحيذف ماقبلها ان كان الفًا  تو: واموستاه .فحتذف التف موستى واتتي       
بااللف الدالة على الندبة اوكان تنوينًا يف اخرصلة اوغريها  و: واَمن قتل 

 مسلماه . 
واذا كان اخرمايلحقه الف الندبة فتحة احلقته الف الندبة من غري تغيري هلا 

امحداه .وان كان غري ذلا وجب فتحه االان اوقع يف لتبس    و: واصديَق
فمثتتال متتااليوقع يف لتتبس قولتتا يف صتتديق ميتتد :واصتتديق ميتتداه ويف  
ميد:واميتداه ، ومثتال متايوقع فتحته يف لتبس واصتديقكيه اوواغالمهتو،        
واصله :واصديقِا بكسرالكاف و:واغالمُه بضم اهلاء فيجب قلتب التف   

الضم واوًا ولومل يفعل ذلتا وحتذف  الضتمة     الندبة بعد الكسرياء  وبعد
والكسرة وفتحَ  واتي  بتالف الندبتة فقيتل: واصتديقكاه اوواصتديقهاه      
اللتبس املندوب املضاف اىل ضمرياملخاطبة باملنتدوب املضتاف اىل ضتمري    
املخاطب والتبس املندوب املضاف اىل ضمريالغائب باملندوب املضتاف اىل  

 ضمريالغائبة .
واميتداه واذا   املندوب حلقه بعد االلف هاء السك   تو: واذا وقف على 

نتتدب املضتتاف اىل يتتاء املتتتكلم جامفيتته ثالثتتة وجتتوه :واعبتتديا وياعبتتدا  
 وعبديا ،:واعبدا و:و
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  فصل
 يف الرتخيــــم 

وهولغًة ترقيق الصتوت واصتطالحًا حتذف اواخترالكلم يف النتداء  تو:       
 .ياسعا ..اي سعاد 

يكون مؤنثًا باهلاء اوال.فان كان جامترخيمته مطلقتًا   والخيلواملنادى من ان 
سواءكان َعلمًا كفاطمة اوغريه كمسلمة .وان كان مؤنثًا بغريهاء فاليترخم  

 االبشروط :االول :ان يكون رباعيًا فاكثر.
 الثاني :ان يكون َعلمًا . 

 الثالث ان اليكون مركبًا تركيب اضافة والاسناد كعثمتان وجعفر.فيقتال :  
 ياجعَف .ياعثَم و

فخرج ماكان على ثالثة احترف كزيتد وماكتان غتري علتم كقتائم وقاعتد        
وماركب تركيب اضافة كعبداهلل وماركب تركيب اسناد  و:شتاب قرناهتا   

 .فاليرخم شئ من ذلا ،
واما ماركب تركيب مزج فريخم حبذف عجزه فيقتال يف :معتدي كترب :    

 يامعدي .
 

 فصل 
 يف االختصاص 

وخيالفه يف ثالثة اوجه : احدها :انه اليستتعمل معته    وهويشبه النداء لفظًا
 حرف نداء .

الثاني :ان تصاحبه االلف والالم  تو: املستلمني ارحتم النتاس بالنتاس.      
 . "اخص"منصوب بفعل مضمرتقديره  "املسلمني"فت
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 فصل 
 يف التحذير واالغراء 

 "ايتاك "التحذير:تنبيه املخاطب على امرجيتب االحتبام منته فتان كتان بتت      
منصوب بفعل  "اياك"واخوانه وجب اضمارالناصب  و:اياك والكسَل .فت

واخوانته فالجيتب اضمارالناصتب     "ايتاك "مضمر وجوبًا .وان كان بغتري  
االمتتع العطتتف  و:عيَنتتا واحملتتارم .اي :جنتتب عينتتا النظتتراىل احملتتارم 

 .اوالتكرار  و:الكسل الكسل . أي احذرالكسل ،
زوم ماحيمتد وهوكالتحتذيريف انته ان وجتد     امااالغراء وهوامراملخاطب بل

 ."ايا"عطف اوتكرار وجب اضمار ناصبه واالفال .والتستعمل فيه 
 

 ٭ ٭ ٭
 باب 

 يف امساء االفعال واالصوات 
امساء االفعال الفاظ تقوم مقام االفعال يف الداللة على معناها ويف عملتها  

ي .وبعضتها  وتكون مبعنى االمركآمني .واملاضي كهيهات .واملضارع كتت و 
اصله ظرف كتت دونتا .اي ختذه .اوجمترور حبترف  و:عليتا أي التزم        
.ومنها مايستعمل مصدرًا تارة واستم فعتل تتارة اخترى فتان اجنرمابعتده       
فهومصدر وان انتصب فهواسم فعل كرويد ميٍد أي امهتال ميتٍد او رويتد    

 ميدًا أي أمهل ميدًا .
عنته متن االفعتال فتان      ويثب  المساء االفعال من العمل مايثب  ملاتنوب

مبعنتى استك     "صته "كان الفعل يرفع فقه كان اسم الفعتل كتذلا كتت    
:  تو  ضمريمستتب كمتا يف استك  ويف    "صته  "وهيهات مبعنى بُعد ففتي  
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 ."َبُعد"مرفوع بهيهات كما ارتفع بت "ميد"هيهات ميٌد .فان 
 وان كان الفعل يرفع وينصب كان اسم الفاعل كذلا  و: دراك ميدًا .اي

 منصوب به ،  "ميد"ادركه وفيه ضمريمستب و
وجيتتب تتتاخري معمتتول استتم الفاعتتل  تتو: دراك ميتتدًا والجيومتقدميتته    

ي الفاظ استعمل  كامساء االفعال يف االكتفاء بهتا  ه،اماامساءاالصوات ف
 "هتال "دالة على خطاب مااليعقل اوعلى حكاية صوت من االصوات كتت 

لم ان امساء االفعال واالصتوات  لوقوع السيف ،واع "قب"لزجراخليل .و
 كلها مبنية .

 
 
 

 ٭ ٭ ٭
 باب 

 التوكيد  ييف نون
تلحق نونتا التوكيتد فعتل االمتر  تو: اكتتس التدرس. والفعتل املضتارع          
املستقبل الدال على الطلب  تو: لتكتتس التدرس اوهتل تكتتس التدرس       

 كقولته تعتاىل   "متا "املؤكتدة بتت   "ان"اوألكتس الدرس والواقع شترطًا بعتد  
او الواقع جواب قستم   {فاما تثقفنهم يف احلرب فشرد بهم من خلفهم }:

مثبتًا مستقباًل  و: واهلل لتكرمن قيسًا .فتان مل يكتن مثبتتًا مل يؤكتد بتالنون      
 و:واهلل التفعل وكذا ان كتان حتااًل  تو: واهلل ليقتوم ميتد اآلن. وقتّل       

 "إن"اليت التصحب  الزائدة "ما"دخول النون يف الفعل املضارع الواقع بعد
 :  و "مل" و:بعنٍي مااريّنا هنا .والواقع بعد 



 144 

 شيخًا على كرسيه معمما          حيسبه اجلاهل مامل يعلما      
 

واتقوا فتنًة التصتيس التذين ظلمتوا متنكم     }النافية  و: "ال"والواقع بعد 
 من ادوات الشرط  و: "إما" والواقع بعد غري {خاصة

 
 ابدًا وقتل بين قتيبة شايف       ثقفن منهم فليس بآيب  من ت        

 
  فصل

تصل به الف اثنني اوواو ةع اوياء خماطبةت حترك  االفعل املؤكد بالنون ان 
ماقبل االلف بالفتح وماقبل الواو بالضم وماقبتل اليتاء بالكستر وحيتذف     

 اّنتبت كياميتدان هتل ت   الضمريان كان واوًا أوياء  ويبقى ان كتان الفتًا  تو:   
بتوننَّ  كتبتاِننَّ وت كت: ت واالصتل  نّيبكتت وياهند هل ت بوّنكتوياميدون هل ت

فحتتذف النتتون لتتتوالي االمثتتال وحتتذف التتواو واليتتاء       بيتتننَّ .كتوت
اللتقاءالساكنني ومل حتذف االلف ألمن اللبس وخفته وكتل ذلتا ان كتان    

 صحيحًا ،
فتان كتان اختره واوًا     فان كان معتاًل فاما ان يكون آخره الفتًا اواوًا اويتاء   

أوياء  حذف  ألجتل واو الضتمرياوياؤه وُضتم متابقي قبتل واو الضتمري       
وكسر مابقي قبل ياء الضمري و: هل تغتزون وهتل ترمتون وياهنتد هتل      
تغزين وترمني .فاذا حلقته نون التوكيد فعل به مافعل بالصتحيح فتحتذف   

. هتل تترُمّن   نون الرفع وواو الضمري اوياؤه  تو: ياميتدون هتل تغتُزّن و    
 .وهكذا 

وان اسند اىل االلف مل حيذف اخره وبقي  االلف وُشتِكل ماقبلتها حبركتة    
 .جتانس االلف وهي الفتحة  و:هل تغزوانِّ وهل ترميانِّ 
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وان كان اخرالفعل الفًا فان رفع الفعل غري الواو والياء كااللف والضتمري  
 و:استعيان وهتل    املستب انقلب  االلف اليت يف اخرالفعتل يتاء  وفتحت    

تسعيانِّ واسعنيَّ ياميد .وان رفع واوًا اوياء  حذف  االلف وبقيت  الفتحتة   
اليت كان  قبلها وضتم  التواو وكسترت اليتاء  تو: ياميتدون اخشتُوّن        

 وياهند اخشنيَّ . 
ومل تكستر اليتاء بتل     وهذا ان حلقته نون التوكيد وان مل تلحقه مل تضم الوا

هتل ختشتون وياهنتد هتل ختشتني وياميتدون        ياميتدون  تسكنهما فتقول :
 اخشوا وياهند اخِش .

والتقع نون التوكيد اخلفيفة بعد االلف فالجيوم:اضربان بنتون خمففتة بتل    
جيب التشديد مع الكستر.واذا اكتد الفعتل املستند اىل نتون االنتاث بنتون        
التوكيد وجب ان يفصل بني نون االناث ونون التوكيد بألف كراهية توالي 

 ل  و: اكتبنان. االمثا
واذا ولي الفعل املؤكد بالنون اخلفيفة ساكن وجب حتذف النتون اللتقتاء    

 الساكنني  و:اكرَم الرجل.بفتح امليم واالصل اكرمن .
وكذا حتذف اخلفيفة يف الوقف اذا وقعت  بعتد غتري الفتحتة ويترد حينئتٍذ       

ى ماكان حذف الجل نون التوكيد فيقال يف :اضربن ياميدون اذا وقف عل
 الفعل :اضربوا ويف : اضِرِبن ياهند :اضربي ،

 
 

 ٭ ٭ ٭
 
 



 142 

 باب
 ماالينصرف 

يسمى االسم املبين :غري متمكن واملعرب متمكنًا وهتو قستمان : متتمكن    
امكن وهواملتصرف وعالمته ان جير بالكسر مع االلف والتالم واالضتافة   

ول وبدونهما وقبول التنوين التذي لغتري مقابلتة اوتعتويض كماتقتدم يف ا     
 الكتاب ،

الثتتاني :متتتمكن غريامكتتن  وهومااشتتبه الفعتتل ويستتمى غريمنصتترف    
وهومااليدخل عليه ذلا التنتوين وان جيربالفتحتة ان مل يضتف اوتتدخل     

جربالكسترة   "ال" و:مررت بامحَد .فان اضيف اودخل  عليه  "ال"عليه 
  و:مررت بامحِدكم وباالمحِد .

العدل االوىل:ويه علتان من تسع وامنا مينع االسم من الصرف اذا وجدت ف
. وذلتا يف امستاء العتدد املبنيتة      1وهوصرف لفظ اوىل باملسمى اىل اختر 

الثالثتة التأنيتث   كثالث فانها معدولة عتن ثتالث ثتالث. الثانية:الوصتف     
الرابعة العلمية اخلامسة العجمة السادسة اجلمع الستابعة البكيتب الثامنتة    

 وسياتي بيانها ان شاء اهلل قريبًا.لفعل .ميادةااللف والنون التاسعة ومن ا
هتي التف التانيتث كحبلتى ومحتراء واجلمتع       وواحدة تقوم مقام علتني وا

 ،كعطشان والصفة بشرط كونها اصلية املتناهي كمساجد وومن فعالن 
فيمنع االسم من الصرف للصفة وميادة االلف والنون بشرط ان اليكتون  

 و:سكران فمؤنثه عطشى . فتان كتان    املؤنث يف ذلا خمتومًا بتاء التانيث
 سيفان أي الطويل ومؤنثه سيفانة . مؤنثه على فعالن ُصِرف  و:

ومل تقبل  " افعل"ومتنع الصفة ايضًا بشرط كونها اصلية وكان  على ومن 

                                    
 .ط جامعة ام القرى  3/2سهيل الفوائد املساعد على ت  1
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 التاء  و:امحر .فان قبل  التاء صرف   و:ارمل .فان مؤنثه ارملة . 
ه ليس بصتفة يف االصتل بتل استم     وان كان  الصفة عارضة  و: اربع فان

عدد .ومينع من الصرف العدل والصفة وذلا يف امساء العدد املبنية علتى  
 ِفعال ومفعل كثالث ومثنى .

 والعلة اليت تستقل باملنع هي اجلمع املتناهي وضابطه : كل
  و: ةع بعد الف تكسريه حرفان اوثالثة اوسطها ساكن

ى ومن مفاعتل ومفاعيتل .واذا   جد ومصابيح وان شئ  كل ماكان علاسم
مسي باجلمع املتناهي او مااحلق به كشتراحيل منتع ايضتًا للعلميتة وشتبه      

 العجمة .
ومما مينع الصرف العلمية والبكيب  و: معديكرب وبعلبا وجيعل اعرابه 

النتون الزائتدتان   االلف والصرف العلمية وعلى اجلزء الثاني كما مينع من 
 كغطفان واصبهان .

ة والتانيث فان كان العلم مؤنثتًا باهلتاء منتع متن الصترف مطلقتًا       والعلمي
متة والتعريتف   جسواءكان مؤنثتًا لفظتًا كطلحتة اوحقيقتة كفاطمتة . والع     

وشرطه ان يكون علمًا بغري العربيتة مائتدًا علتى ثالثتة احترف كتابراهيم       
 . وامساعيل

ا كلجتام  فان مل يكن علمًا بغري العربية بل بلسان العرب اوكان نكرة فيهم 
  . فِرُص

 وكذا يصرف ماكان علمًا اعجميًا ثالثيًا كنوح ولوط .
كما ومينع من الصرف اذاكان علمًا على ومن خيص الفعل او يغلب عليه  

 كومن :فعَّل وُفعل.
ه التف  ّبومينع للعلمية والتف االحلتال املقصتورة كعلقتى وارطتى . وُشت       
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الة هذه أي كونته علمتًا   االحلال بالف التانيث من جهة ان ما هي فيه واحل
فاليقال فيمن امسه علقى :علقاة فان كتان مافيته التف    اليقبل تاء التانيث 

االحلال غري علم كعلقى وارطى قبل التستمية بهمتا صترف  الن الفهتا ت      
واحلالة هذه التشبه الف التانيث ت وكذا ان كانت  التف االحلتال ممتدودة      

ثالثة مواضع :االول ماكان على كعلباء ومينع للعلمية اوشبهها وللعدل يف 
ةعتاوات   :ُفَعل من الفاظ التوكيد  و: مررت باملصتليات ةتع واالصتل   

 فعدل اىل ةع .
 الثاني :العلم املعدول اىل ُفَعل  و:عمر وُمفر واالصل :عامر ومافر.
 الثالث : َسَحر.اذا اريد من يوٍم بعينه  و:جئتا يوم اجلمعة سحر. 

على ومن فعال كحذام ورقاش فللعرب فيه مذهبان  واذا كان علم املؤنث
:االول :مذهب اهل احلجاموهوبناؤه علتى الكستر.والثاني متذهب اهتل     
متيم وهو اعرابه اعراب ماالينصرف للعلمية والعتدل .واالصتل :حاذمتة    
وراقشة . ومامنع من الصرف للعلمية وعلة اخرى يصرف اذا مالت  عنته   

وابتراهيم . وجيتوم للضترورة صترف     العلمية بتتنكريه كغطفتان وفاطمتة    
 . {سالساًل واغالاًل وسعريًا }ماالينصرف كقوله تعاىل :

 

 ٭ ٭ ٭
 فصل 

 يف اعراب الفعل 
 "أن"و "كي "و "لن"يرفع املضارع اذا جرد من ناصب اوجامم وينصب بت

بعد مايدل على يقني وجب رفتع الفعتل بعتدها     "ان"وان وقع   "اذًا"و 
الثقيلة  و: علم  ان يقتوم .التقتدير :انته يقتوم     وتكون حينئٍذ خمففة من 
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فخفف  وحذف امسهتا وبقتي خربهتا وهتي غريالناصتبة للمضتارع وان       
و وه ممايدل على رجحان جام يف الفعل بعدها وجهان  "ظن"وقع  بعد 

 ناصبة للمضارع . "ان"االول :النصب على جعل 
متن مل ُيعمتل   الثاني :الرفع على جعل ان خمففة من الثقيلتة ومتن العترب    

الناصبة للمضارع وان وقع  بعد مااليتدل علتى يقتني والرجحتان      "ان"
املصتدرية الشتباكهما يف انهمتا     "ما"فريفع الفعل بعدها محاًل على اختها 

 يقدران باملصدر و:اريد ان تقوَم ،
ت وتكتب نونها الفًا عندالوقف وكتذا رمست  يف املصتاحف ت       " اذن"اما 

املضتارع االبشتروط .احتدها : ان يكتون الفعتل       أي بااللف ت فالتنصب 
 مستقباًل ت فان مل يدل على استقبال رفع  و:اظنا قائمًا ت ،

 الثاني : ان تكون مصدرًة .
الثالث : ان اليفصل بينهما فان فصتل  بالقستم نصتب   تو: ..اذًا واهلل     

 اكرما .
ني الم ة ومضمرة فتظهر وجوبًا اذا وقع  بظهربانها تعمل م "ان"وختتص 

اجلر والالنافية  و: جئتا لئال تظلَم ميدًا . وتظهرجوامًا اذا وقعت  بعتد   
النافية  و:جئتا ألقرَأ وألن اقرأ . فان ستبقتها   "ال"الم اجلرومل تصحبها 

 {وماكان اهلل ليعذبهم وانت  فتيهم   } و: "أن"منفية وجب اضمار "كان"
ان الفعل التذي بعتدها   اذا ك "حتى"املقدرة بت "أو"بعد  "أن"وجيب اضمار

 ان مل يكن كذلا فاالول  و: "اال"مماينقضي شيئًا فشيئًا وتقدربت 
 فما انقادت اآلمال االلصتتابر    الستسهلن الصعب اوادرك املنى   

 
مقدرة  "أن"منصوب بت "ادرك"أي :ألستسهلن الصعب حتى ادرك املنى فت
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 اليت مبعنى حتى .والثاني  و: "أو"بعد 
 كسرت كعوبها أوتستقيما        زت قناة قوم ن  اذا غموك       

 أي:كسرت كعوبها االان تستقيما .
 "حتتى " و:سرت حتى ادخَل البلد فت "حتى"بعده  "أن"ومماجيب اضمار 

هتذا اذا كتان    "حتتى "مقتدرة بعتد    "أن"منصوب بتت  "ادخل"حرف جر و
 رفعته  تو:  الفعل بعدها مستقباًل فان كان حااًل او متؤواًل باحلتال وجتب    

 بالرفع ان كنَ  قلته عند الدخول . . سرت حتى ادخُل البلد 
مع نصبها للمضارع بعد الفاء اجملاب بها  "أن"ومن مواضع وجوب حذف 

 : ومثتال النهتي   {اليقضى عليهم فيموتوا}نفي حمض اوطلب حمض  و: 

 ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   ڑڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ چ

 ]طه[
وغريهتتا متتن :} فهةةل لنةةا مةةن فةةفعاء فيفةةفعوا لنةةا   .ومثتتال االستتتفهام  

ليب الطلب ومعنى كون الطلب حمضًا ان اليكون مدلواًل عليته باستم   ااس
فعل والبلفظ اخلرب فانه جيب رفع مابعتد الفتاء  تو: صته فاحستن اليتا       

 . .وحسبا احلديث فينام الطفل
بعتد   وجوبتاً  "أن"واعلم ان املواضع اليت ينصب فيهتا املضتارع باضتمار     

مضتمرة وجوبتًا بعتد التواو اذا قصتد بته        "أن"الفاء ينصب فيها كلها بتت  

پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   چ املصتتتاحبة  تتتو: 

 ]ال عمران[ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ
واحبم بقيد املصاحبة عما مل تفد كتارادة التشتريا بتني الفعتل والفعتل       

 ا جتاميف  تو:  اوجعل مابعد الواو خربًا ملبتدأ حمذوف فالجيومالنصب وهلذ
جزم الباء على التشريا بني الفعلني ورفعه  . أنأكل السما ونشرب اللس
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مضمرة على معنتى النهتي عتن اجلمتع      "أن"ونصبه بتأعلى اضمار مبتدأ 
 بينهما .

وجيوميف جواب غتري النفتي متن االشتياء التيت ستبق ذكرهتا ان جتتزم اذا         
زم يف النفي وجيوم سقط  الفاء وقصد اجلزاء  و:مرني امرك .والجيوماجل

 "ال"الشترطية علتى    "ان"يف النهي بشرط ان يصح املعنى بتقتدير دختول   
يصتح : ان التتدُن متن     اذ "تستلم  "  و: التدُن من االسد تستلم .جبتزم  

 االسد تسلم .
وجيوم معاملة الرجاء معاملة التمين فينصب جوابه املقرون بالفتاء كنصتب   

ک  گ  گ  گ    ڑ  ڑ      ک  ک  ک چجتتواب التتتمين  تتو: 

 . "فاطلع"يف قراءة من نصب  ]غافر[  گ  ڳ   ڳ  ے  
حمذوفة اومذكورة بعد عتاطف تقتدم عليته استم      "أن"وجيوم ان ينصب بت

 خاص أي غري مقصود به معنى الفعل  و:
 احب الي من لبس الشفوف         عيين    ولبس عباءة وتقر       
احلذف الن قبله امسًا صرحيًأ حمذوفة وهي جائزة  "أن"منصوب بت "تقر"فت

ىئ  ىئ          ىئ   ی  ی  ی  ی    جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب    چ: .وكقوله تعتاىل  

]الشتتتتتتتتورى[ خت     مت  ىت  يت     حتحب   خب  مب  ىب   يب  جت
وهواستم   "وحيتاً "اجلتائزة احلتذف الن قبلته     "أن"منصوب بتت  "يرسل"فت

زالنصتب  صريح .فان مل يكتن صترحيًا أي مقصتودًا بته معنتى الفعتل مل جي      
جيتب رفعته النته معطتوف      "يغضب " و:الطائر فيغضب ميد الذباب .فت

 "ال"على الطائروهو اسم غري صريح النه واقع موقع الفعل لكونه صلًة لت
واالصتل   "يطتري "موضتع   "الطتائر "وحق الصلة ان تكتون ةلتة فوضتع    

 "الذي يطري"
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 ٭ ٭ ٭
  فصل

 عوامل اجلزم 
االول متاجيزم فعتاًل واحتدًا وهتوالالم     االدوات اجلاممة للمضارع قسمان 

لينفتق ذوستعة   }اواالمر  و: {ليقض علينا ربا }الدالة على الدعاء  و:
اوالدعاء  {زن ان اهلل معنا الحت}الدالة على النهي  و:  "ال"و {من سعته 

لنفتي وخيتصتان باملضتارع    لوهمتا   "ملتا "و "مل"و {ربنتا التؤاختذنا   } و: 
ملا يعلم اهلل الذين  }و  {مل يكن الذين كفروا }و: ويقلبان معناه للمضي  

 االمتصاًل باحلال . "ملا"واليكون النفي بت {آمنوا 

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ     چ :  تتو "إن "الثتتاني متتاجيزم فعلتتني وهتتو 

ک  گ  گ        کژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ڈڌ   ڎ  ڎ    ڈ

  گ  گ  ڳ

ومتاتفعلوا متن ختري    } و:  "ما"و {ن يعمل سوءًا جيز به َم} و:  "نَم"و

ژ   چ تو:   "أي"و {مهما تاتنتا بته متن آيتة     }  و: "مهما"و {يعلمه اهلل

ڳ  ڳ  ڱ    ڳک  گ  گ  گ   گ  ڳ  کژ   ڑ  ڑ    ک  ک

  و:  "متى"وڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  
 متى تأته تعشو اىل ضوء ناره ...            
  و: ايان نؤمنا تامن غرينا .. "ايان "و
 يح متيلها متل ر و: اينما ال "اينما"و

  و: "اذما"و 
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 ف من اياه تامر آتيا به تْل  وانا اذما تاتي ماان  آمر           
 .وحيثما  و: حيثما تستقم يقدرلا اهلل جناحًا 

  و:  "انى"و   
 مايرضيكما الحياول غري اخًا       ى تاتياني تاتيا خليلي اّن          

فحرفان وكذا اليت  "ان"و  "اذما"ليت جتزم فعلني كلها امساء االواعلم ان ا
 جتزم واحدًا فكلها حروف 

.وهذه االدوات ت اليت جتزم فعلني ت تقتضي ةلتني املتقدمة تستمى شترطًا     
والثانيتتة جوابتتًا وجتتزاءًا . وجيتتب يف االوىل ان تكتتون فعليتتة وامتتا الثانيتتة 

ية  و: ان جاء ستعد اكرمتته   فاالصل ان تكون فعلية وجيوم ان تكون امس
 وان جاء ميد فله الفضل .

ربعة ا اء االول ان اواذا كان الشرط واجلزاء ةلتني فعليتني فيكونان على 
ويكونان يف  {ان احسنتم احسنتم النفسكم }ن ماضيني  و: يكون الفعال
 حمل جزم . 

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ    چالثاني : ان يكونا مضتارعني  تو:   

ک  گ  گ     گ  گ     کژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ڈڎ    ڈ  ڎ

 ڳ

ڃ  ڃ           ڃ   چ: الثالث: ان يكون االول ماضتيًا والثتاني مضتارعًا  تو     

  ]هتتتتتود[         چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ
 فيجوم جزم اجلزاء ورفعه .

ر اميانتًا  الرابع عكسه كقوله صلى اهلل عليه وسلم : )متن يقتم ليلتة القتد     
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 . وجيب اجلزم فيهما .  1واحتسابًا غفر له (
واذا كان اجلواب اليصلح ان يكون شرطًا وجتب اقبانته بالفتاء كاجلملتة     
االمسية  و: ان جاء سعد فهو حمسن . وكفعل االمتر  تو: ان جتاء ميتد     

 "لتن " و: ان جاء امحتد فمتا اضتربه .او    "ما"فاكرمه . وكالفعلية املنفية بت
 اء قيس فلن اهنه .  و:ان ج

 "ما"فان كان اجلواب يصلح ان يكون شرطًا كاملضارع الذي ليس منفيًا ب
وكاملاضي املتصرف التذي   "قد"والمقرونًا حبرف التنفيس والبت "لن"والبت

مل جيب اقبانه بالفاء  تو: ان جتاء امحتد جيتئ خالتد       "قد"هوغريمقرون بت
 اوقام خالد .

 "اذا"وجتب اقبانته بالفتاء وجيتوم اقامتة      واذا كان اجلواب ةلتة امسيتة   

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ    ڌ  ڎ   چ الفجائية مقام الفاء  تو: 

 ]الروم[ ڎ
واذا وقع بعد جزاء الشرط فعل مضارع مقرون بالفاء اوالواو جامفيه ثالثة 

ڇ  ڇ   چ اوجه : اجلزم والرفع والنصب وقد قرئ بالثالثة قوله تعاىل :

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک    ڈڎ  ڎ    ڈڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ   

 ]البقر.[ ک  گ  گ     گ  گ  ڳ   کک

ورفعه ونصبه . واذا وقع بني فعل الشرط واجلزاء فعل  "يغفر"جبزم  
مضارع مقرون بالفاء اوالواو جامنصبه اوجزمه  و: ان يقم ميد وخيرج 

ونصبه وجيوم حذف جواب الشرط  "خيرج"زم جب خالد اكرما .
عنه اذا دل على حذفه دليل  و: ان  ظامل ان فعل .  واالستغناء بالشرط

                                    
 32رواه البخاري يف كتاب االميان من صحيحه رقم  1
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ان  "  ان  ظامل ان فعل  فان  ظامل. فحذف جواب الشرط لداللة اي :
 عليه . "ظامل

وكل واحد من الشرط والقستم يستتدعي جوابتًا . وجتواب الشترط امتا       
جمزوم اومقرون بالفاء وجواب القسم ان كان ةلتة فعليتة مثبتتة مصتدرة     

الالم والنون  و: واهلل الكرمن ليثًا وان صدرت مباٍض قترن  مبضارع اكد ب
 .بالالم 

  و: واهلل لقد قام سعٌد الليَل . "قد"و
 وحدها  و:"ان"والالم اوبالالم وحدها اوبت "أن"وان كان ةلة امسية فبت

 واهلل ان سعدًا لقائم وواهلل لزيد نائم وواهلل ان ليثًا نائم .
 تو: واهلل متايقوم ليتث     "ان"او "ال"او "متا "بتت وان كان ةلة منفية نفتي  

م َست واذا اجتمع شرط وَق. واليقوم ميد وان يقوم سعُد .واالمسية كذلا 
ذف جواب املتاخر منهما لداللة جواب االول عليته  تو: ان قتام ميتد     ُح

فحذف جواب القسم لداللة جواب الشترط عليته و تو:     واهلل يقم عمر.
وليد . فحذف جتواب الشترط لداللتة جتواب     واهلل ان يقم امحد ليقومن 

القسم عليه . واذا اجتمع الشرط والقسم اجيتب الستابق منهمتا وحتذف     
جواب املتاخر . هذا اذا مل يتقدم عليهما ذوخرب فتان تقتدم عليهمتا رجتح     
الشرط مطلقًا سواءكان متقدمًا اومتاخرًا فيجاب الشترط وحيتذف جتواب    

 ه .اكرم واهلل القسم  و: عثمان ان صدل
 

 فصل يف "لـو"
استعمالني احدهما : ان تكتون مصتدرية وعالمتهتا صتحة      "لو"تستعمل 

 موقعها  و: وددت لوفهم سعد .اي فهمه . "ان"وقوع 
الثاني :ان تكون شرطية واليليها ت غالبًات االماضي املعنى  و: لوقام ميتد   
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عنتى  قع بعدها ماهومستقبل امللقم  . وتسمى حرف امتناع المتناع وقد ي

ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ   چ  و:

واذا وقتتع بعتتده مضتتارع قلبتتته    .]النستتاء[ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ
 للمضي  و:لويسمعون بعلم الشيخ القبلوا اليه.اي:لومسعوا.

الشرطية لكن "ان"ختتص بالفعل فالتدخل على االسم كت "لو"واعلم ان   
ن ليثتًا حاضرحلضترت   وامسهتا وخربهتا  و:لتوأ    "أّن"علتى   "لو"تدخل 

ومادخل  عليه  "أّن".ومذهب سيبويه ان "لو" مال  عن االختصاص و
يف موضع رفتع مبتتدأ واخلربحمتذوف والتقتدير: لتوأّن  ليثتًا حاضترثاب         

 حلضرت .
 مضارع قلبته للمضي  و:  "لو"واذا وقع بعد

 ركعًا وسجودااهلل خروا لعزة           لويسمعون كمامسع  كالمها     

ڄ  ڃ  ڃ   چ الغالب .وقد يدل على االستقبال كقوله تعاىل :وهذا هو

ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ       ڍ    ڃ  

 ]االنبياء[ڌ  ڌ  
والبد هلا من جواب اما ماٍض اومضارع منفي بلم واذا كان جوابهتا مثبتتًا   
فاالكثراقبانه بالالم  و: لوطلب امحد العلم لفرحت  . وجيتوم حتذفها .    

 جام االمران . "ما"مل تصحبها الالم وان نفي بت "مل"كان منفيًا بت وان
 
 

 ٭ ٭ ٭
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  فصل 
  يف "اما ولوال ولوما"

واملتذكور  .حرف تفصيل وهي قائمة مقام اداة الشرط وفعل الشترط  "اما"
بعدها جواب الشرط فلذلا لزمته الفاء  و:اماميد فمنطلق ويصح حذفها 

 . {اكفرمت بعد اميانكم فاما الذين اسودت وجوههم } و:
فلهما استعماالن االول : ان يكونا دالني على امتناع  "لوما"و "لوال"واما 

الشئ لوجود غريه فيلزمان الدخول على املبتدا ويكون اخلربحمذوفًا وجوبًا 
 والبد هلما من جواب  و: لوالالعلم لضلل  .

باالفعتال فتان    والتوبيخ فيختصان حينئٍذا ضيضالثاني : ان تدالعلى التخ
قصد بهما التوبيخ كان الفعل ماضيًا وان قصدالتحضتيض كتان مستتقباًل    

وبقيتة ادوات   {فلتوال نفترمن كتل فرقتة متنهم طائفتة       }مبنزلة االمر تو: 
 التحضيض هلا نفس احلكم وهي: هاّل وااّل واال . 

اولفعل متؤخرعن االستم   واذا وقع بعدها اسم كان معمواًل لفعل مضتمر 
مرفوع بفعل حمتذوف   "التعلم"هاّل التعلم والنفوس مقبلُة .فت و:  فاالول

 "ميتدا " و:لوال ميدا اكرمَ  .فت ومثال املؤخروالتقدير:هاّل وجد التعلم .
 . "اكرم "مفعول 

 
 

 ٭ ٭ ٭
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 باب
 االخباربالذي و"ال"

فان قيل اخربعن ميتد متن قولتا :عل مت  ميتدًا       "الذي"أي االخبارعن 
صتلة   "علمتته  "مبتدأ وميدًا خربه و "الذي"ميٌد .فت .فتقول :الذي علمته 

اجملعول خربًا ويشبط يف االسم املخربعنه  "ميد"واهلاء َخلف عن  "الذي"
 بالذي مايلي : 

 اواًل:ان يكون قاباًل للتاخري فالخيربمباله صدر الكالم كامساء االستفهام .
 مييز .ثانيًا : ان يكون قاباًل للتعريف فالخيربعن احلال اوالت

ثالثًا :ان يكون صاحلًا لالستتغناء عنته بتاجنيب فالخيتربعن الضتمريالرابه      
 للجملة الواقعة خربًا كاهلاء يف  و:ميد اكرمته .

رابعًا : ان يكون صاحلًا لالستغناء عنه مبضمر فالخيتربعن املوصتوف دون   
 صفته والعن املضاف دون املضاف اليه .

ةلتتة امسيتتة اوفعليتتة فيقتتال يف  عتتن االستتم الواقتتع يف "التتذي"وخيرببتتت
االخبارعن ليث يف:ليث قتائم : التذي هوقتائم ليتٌث .ويف :كلمت  ميتدًا       

عن االسم االاذا كان واقعًا يف ةلة فعلية  "ال":الذي كلمته ميٌد .والخيرببت
كاسم الفاعل واملفعول  "ال"وكان ذلا الفعل ممايصح ان يصاغ منه صلة 

. 
واقع يف ةلة امسية والعن االستم الواقتع يف   عن االسم ال "ال"والخيرب بت

ةلة فعلية فعلها غري منصرف كالرجتل متن :نعتم الرجتل .اذاليصتح ان      
 ."ال"صلة لت "ِنعم"يستعمل من 

وخيرب عن لفظ اجلاللة يف :وقى اهلل العتامل الربتاني . فيقتال:الواقي العتامَل     
 اهلُل العامل الربانُي . فيقال :الواقيه "العامل الرباني"الرباني اهلُل وخيربعن: 

ان رفع ضمريًا فاما ان يكون عائدًا  "ال"واعلم ان الوصف الواقع صلة لت
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اوعلى غريه فان كان عائدًا عليه استب وان على غتريه انفصتل    "ال"على 
بّلغت  متن الزيتدين اىل العمترين رستالًة .فلتواخربعن التتاء يف         :فان قيل

 "املبلتغ "العمترين رستالة انتا .ففتي      قيل : املبلغ من الزيتدين اىل  "بلغ "
 فيجب استتاره . "ال"ضمريعائٌد على 

وان اخربعن الزيدين من املثال املذكور قيل :املبلغ انا منهمتا اىل العمترين   
الن املتراد   "ال"وليس عائدًا على  "املبلغ"مرفوع بت "انا"رسالة الزيدان فتت

 هنا مثنى وهواملخربعنه فيجب  "ال"تب
.وان اخربعن العمرين من املثال نفسته قيتل: املبلتغ انتا متن      ابرام الضمري

الزيدين اليهما رسالة العمران فيجب ابرام الضتمريوكذا جيتب ابترامه اذا    
 . "رسالة"اخرب عن

 
 

 ٭ ٭ ٭
 

 فصل
 امساء االستفهام و امساء الشرط يف

ويلحتق بامستاء     وايتن  وما وكتم  واي وانى وايان كيف وَمن ومتى وهي
 . اهلمزة وهل يفاالستفهام حر

وقد افرد وتشبك يف مالممة صدر الكالم .وبنائها على السكون اوالفتح .
 .ي وكم ملا هلا من اخلصوصية والتفصيل أالنحاة الكالم لت كيف وما و

وختربا للفعتل   كيتف انت  ؟   فتعرب ختربا للمبتتدأ تتارة  و:    1فاما كيف
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]ال  ڻ  ں  ں     ڻ       ڻ  ڻ       چ : النتتتاقص كقولتتته تعتتتاىل 
 كيف ظنن  العلم . و : عمران[ ومفعوال ثانيا

ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ     وئى  ائ        ائ  ەئ  ەئ  وئ چ وحتتااًل كقولتته تعتتاىل :

 ۈئ

يرد شرطًا فيقتضي فعلني متفقي اللفظ واملعنى غري جمزومني  تو: كيتف   و  
ويترد   {ف يشتاء ينفتق كيت  }رطا قولته تعتاىل   تقرا أقترُأ ومتن ورودهتا شت    

 لغالب فان وقع قبل ةلة ميكن االستغناء عنه اعرب حتاال لالستفهام وهوا
. 
وان كتان اليستتغنى عنته     ،  و: كيف جاء ميتد  وقيل : او مفعوال مطلقا 

 كيف ميد . اعرب خربًا  و:
وتاتي حرفية وامسية وكل منهما انواع والذي يعنينا منهتا هنتا    "ما  "واما 

 }رف كقولته تعتاىل   االستفهامية فتكتون امستا نكترة متضتمنا معنتى احلت      
رب على انها مبتدأ وما بعتدها خرب.وجيتب   عوت {ماتلا بيمينا ياموسىو

. واذا  {فتيم انت  متن ذكراهتا      } تو : جر رفحذف الفها اذا جرت حب
فياتي  ،واما أي فتقدم الكالم عليها واما كممل حتذف الفها  "ذا"ركب  مع 

 قريبا ان شاء اهلل
بعدها مايدل على مكتان اوممتان فهتي     انها ان وقع  اعرابهايف 1والضابه

فتان دل مابعتدها علتى     {املتوت  اينما تكونوا يدركم }ظرف كقوله تعاىل 
 . {أي منقلب ينقلبون }تعاىل : كقوله حدث فهي مفعول مطلق
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من يقم اقم معه . فهي مبتتدأ فتان كانت      وان وقع بعدها فعل المم  و:
انت  استتفهامية   شرطية فخربهتا فعتل الشترط متضتمن لضتمريها وان ك     

فخربها مابعدها ، وان وقع بعدها فعل متعٍد واقع عليها  تو: متن يكترم    
ميدا اكرمه .اعرب  مفعوال به وان كتان واقعتا علتى ضتمريها اومتعلقهتا      

كانت  متن بتاب     و: من يكرمه ميٌد اكرمه ومن يكرم جار أخيه اكرمه . 
 االشتغال ،

هلمتزة بتامور منهتا جتوام     فهما حرفان مهمالن وختتتص ا  اما اهلمزة وهل
حذفها وانها ترد لطلب التصور و: أميد قائم ام عمر؟ ولطلب التصتديق  

بطلتب التصتديق وبقيتة االدوات خمتصتة      "هل" و: أميد قائم ؟ وختتص 
  . 1بطلب التصور

فحرف موضوع للتصديق االجيابي دون التصور ودون التصديق  "هل"اماو
هلمتزة فانهتا تتدخل علتى الكتالم      السليب وختتص كذلا باالجيتاب دون ا 

املنفتتي وبتخصيصتتها املضتتارع باالستتتقبال وعتتدم دخوهلتتا علتتى الشتترط 
 . 2وانها تقع بعد العاطف القبله . كما يف اهلمزة "ان"والعلى 

 
 

 ٭ ٭ ٭
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 باب 
 العـــــدد 

تثب  التاء يف ثالثة واربعة ومابعتدها اىل العشترة ان كتان املعتدود متذكرًا      
  ؤنثًا ويضاف ت أي العدد توتسقه ان كان م

 اىل ةع  و: عندي ثالثة كتب واربع جملدات .
  . اما :مائة والف فمن االعداد املضافة فتضاف غالبًا ملفرد

ولبثتوا يف  }وورد اضافتها اىل ةع كقتراءة محتزة والكستائي قولته تعتاىل :     
  ،باضافة مائة اىل سنني {كهفهم ثالثة مائة سنني 

 

 ٭ ٭ ٭
 

 فصل 
 عدد املركبيف ال

مع مادونها كاحدعشر اىل اخره للمذكر واحدى  "عشرة"وهوماتركب من 
 عشرة للمؤنث ،

واماثالثة اىل تسعة فحكمها بعدالبكيب كحكمها قبله فتثب  اهلاء فيهتا ان  
كان املعدود مذكرًا وتسقه ان كان مؤنثًا . واماعشرة فتسقه التتاء منته ان   

مؤنثًا على العكس من ثالثة فما بعتدها  كان املعدود مذكرًا وتثب  ان كان 
تفاحة وكذا حكم عشرة مع احد   و: عندي ثالثة عشركتابًا وثالث عشرة

واحدى واثنني واثنتني  و:احدعشر رجتاًل واثنتى عشتر رجتاًل واحتدى      
 ى عشرة امرأة باثبات التاء .تعشرة امرأة واثن

الفتح ويستثنى  واعلم ان االعداد املركبة كلها مبنية صدرها وعجزها على
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من ذلا : اثناعشر واثنتاعشرة فان صدرهما يعرب بااللف رفعتًا وباليتاء   

ۀ   چ :نصبًا وجرًا كمايعرب املثنى .واما عجزهما فيبنى على الفتتح  تو  

 چ :و]التوبتتتة[ ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ەئ   

ک   ک    کژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ڈڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ

رايتتت  اثتتتين  : والبقتتترة[ ] ڳ  ڳ  ڱ گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ 
 . ويكون متييزهذا النوع منصوبًا. عشررجاًل واثنيت عشرة امرأة 

 
 

 فصل 
اما عشرين اىل تسعني فيكون بلفظ واحد للمذكر واملؤنث واليكون متييتزه  

بًا  و:عشرون رجاًل وعشرون امرأة ويتذكر قبلته النيتف ت     واالمفردًا منص
ف عليته  تو: واحتد وعشترون واثنتان      أي العتدد دون العشترة ت ويعطت    

بالتتتاء يف ثالثتتة ومابعتتدها ويقتتال للمؤنتتث احتتدى   وعشتترون وهكتتذا .
وعشرون واثنتان وعشرون وثالث وعشرون بال تتاء يف ثتالث ومابعتدها    

 . .وجيوم يف االعداد املركبة اضافتها اىل غري متييزها عدا اثين عشر
ائهمتا  تو: هتذه مخستة     واذا اضيف العدد املركب بقي اجلتزءان علتى بن   

. يعرب العجز مع بقاء الصدر مبنيتًا   وقد. عشرك ومررت خبمسَة عشرك 
فيقال ثاٍن وثالتث بالتتاء    "فاعل"من لتاويصاغ من اثنني اىل عشرة اسم مو

 .يف التذكري وبتاء يف التانيث
 : وللفاعل املصوغ من اسم العدد استعماالن 
 .احدهما: ان يفرد فيقال ثاٍن وثانية  

ان اليفرد وحينئٍذ اما ان يستعمل مع مااشتق منه اويستعمل متع   لثاني :وا
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ماقبل مااشتق منه ففي الصورة االوىل جيب اضافة فاعل اىل مابعده فيقتال  
ني وثالثتة ثتالث   تثاني اثنني وثالث ثالثة ويف التانيث ثانية اثنت  يف التذكري:

 جيوم وجهان: ورابعة اربعة ويف الصورة الثانية
 .هما اضافة فاعل اىل مايليه احد 

والثاني تنوينه ونصب مايليه به كما يفعل باستم الفاعتل  و:ثالتث اثتنني     
ني وثالثٌة اثنتني  ورابعتة ثتالٍث   توثالٌث اثنني بالتنوين ويف التانيث :ثالثة اثن

 ورابعٌة ثالثًا .وهكذا .
وهوانته  واذا اريد بناء فاعل من العدد املركب للداللة علتى املعنتى االول   

بعض مااشتق منه جامفيه ثالثة اوجه :احدها :ان جياء ببكيبني صدراوهلما 
يف التذكريوفاعلة يف التانيث وعجزهما : عشريف التذكريوعشرة يف  "فاعل"

التانيث وصدرالثاني منهما يف التذكري:احد واثنان وثالثة بالتتاء اىل تستعة   
ثالثة وثالتث عشتر    ع  و:ويف التانيث احدى واثنتان وثالث بالتاء اىل تس

 عشروثالثة عشرة .
الثاني :ان يقتصرعلى صدراملركب االول فيعرب ويضاف اىل الثتاني باقيتًا   

 على بناء جزئيه  و: هذا ثالُث ثالثة عشَر وهذه ثالثة ثالث عشرة .
الثالث : ان يقتصرعلى املركب االول باقيًا بنتاء صتدره وعجتزه  و:هتذا     

 ،ثالث عشر وثالثة عشرة 
واليستعمل فاعل من العدد املركب للداللة على املعنى الثاني وهوان يراد 
جعل االقل مساويًا ملا فوقه فاليقال رابع عشر ثالثة عشر وكذلا اجلميتع  

 . واعلم ان حادي مقلوب واحد وحادية مقلوب واحدة .
هذا ويستعمل فاعل املصوغ من اسم العتدد قبتل العقتود وتعطتف عليته      

 ادي وعشرون وحادية وعشرون .العقود  و:ح
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 ٭ ٭ ٭
 فصل 

 يف كم وكأي وكذا 
 اوهلت  امتن متييزوقتد حيتذف للداللتة عليهت      ااسم لعدد مبهم البد هل "كم"

 صدرالكالم وهي نوعان :
االول : استفهامية ومميزها كمميز عشترين مفتردا منصتوبًا  تو:كم كتابتًا      

 تو:بكم  حترف جتر    "كتم "مضمرة ان وليت    "من"قرأت وجيوم جره بت
دينار اشبي  هذا . أي :بكتم متن دينتار.. فتان مل يتدخل عليهتا حترف        

 جروجب نصبه .
 الثتتاني : خربيتتة وتستتتعمل للتكتتثري فتميزجبمتتع جمتترور كعشتترة اومبفتترد 

 جمروركمائة  و:كم كتاٍب درس  .
ومميزهمتا منصتوب    "كتأي "و "يف الداللتة علتى التكثري"كتذا   "كم"ومثل 

 {وكتأٍي متن نتيب قاتتل معته ِربيتون        } تو:  وهتواالكثر  "من"اوجمرور بت
مفردة  و:حفظ  كذا متنًا .ومركبة  و: رايت  كذاكتذا    "كذا"وتستعمل 

 ،عاملًا ومعطوفًا عليها مثلها  و: حفظ  كذاوكذا آيًة 
 

 ٭ ٭ ٭
 فصل يف احلكاية 

مالتذلا   "أي"عن منكورمذكوريف كالم ستابق حكتي يف    "أي"ان ُسئل بت
تذكريوتانيث وافراد وغريه ويفعتل ذلتا بهتا وصتاًل     املنكور من اعراب و

وملن قال :راي  رجاًل: ايتًا ولتت    .جاءني رجل : أٌي ووقفًا فيقال ملن قال :
: اٍي . ويف التانيث اية ويف التثنية ايان وايتان .رفعًا وايتني   "مررت برجل"
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 .وايتني جرًا ونصبًا 
 

 ٭ ٭ ٭
 1خامتة يف ذكر مسائل كلية لعلم النحو

 يف ابواب وذلك
 الباب االول

 يف ذكر جهات يدخل االعرتاض على املعرب من جهتها
: ان يراعي مايقتضيه ظاهر الصناعة واليراعي املعنى وكثريا  االوىلاجلهة 

ماتزل االقدام بسبب ذلا . واول واجب على امُلعرب ان يفهم معنى 
 . 3مفردًا اومركبًا 2مايعربه

 
ب معنى صحيحًا والينظر يف صحته يف : ان يراعي املعر اجلهة الثانية

ڦ  ڦ  ڄ  چ:  الصناعة النحوية ومثال ذلا قول بعضهم يف قوله تعاىل

النافية  "ما"مفعول مقدم . وهذا ممتنع ألن لت  "مثود"]النجم[ ان ڄ   
اوهو  "عادا"الصدر فاليعمل مابعدها فيما قبلها . وامنا هو معطوف على 

 بتقدير: واهلا عادًا.

                                    
 وهي مأخوذة  يف ةلتها من مغين اللبيب 1

 فليتنبه طالب العلم لذلا فانه من االركان اليت تنبين عليها صحة االعراب . 2
قال الشلوبني  حكي لي  "وقد اورد ابن هشام هنا قصة احبب  ذكرها لفائدتها يف هذا الباب فقال  3

ڈ  ژ   ژ  ڑ  چ  :من قوله تعاىل " كاللة"جلزولي سئل عن اعراب ان  ويًا من كبار طلبة ا

فقال : اخربوني ماالكاللة فقالوا له : الورثة اذا مل يكن فيهم اب فما عال وال ابن فما  ڑ  ڭ  
  11/ص2سفل فقال : هي اذن متييز .."اهت ج
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: ان خيرج على مامل يثب  يف العربية وذلا امنا يقع عن جهل  لثالثةاجلهة ا

ڑ  ک  ک   ک  چ: يف قوله تعاىل 1اوغفلة . ومن ذلا قول ابي عبيدة

ان الكاف حرف قسم   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   
وأن املعنى : االنفال هلل والرسول والذي اخرجا . ويبطل هذه املقالة 

 اربعة امور هي :
 اف مل جتئ مبعنى واو القسم .ان الك 

 على اهلل سبحانه وتعاىل .  "ما"واطالل 
 . "أخرَج"وربه املوصول بالظاهر وهو فاعل 

 ووصله باول السورة .
على االمور الضعيفة والبعيدة ويبك الوجوه  2اجلهة الرابعة : ان ُيخرِّج

جوه فان قصد التدريب اوبيان ماحيتمله الكالم من والقريبة والقوية . 
فسائغ . االيف الفاظ التنزيل فالجيوم ان خيرج االعلى مايغلب على الظن 

ڭ  ڭ   ڭ    ۇ  ۇ      چ ارادته ومثال ذلا قول ةاعة يف قوله تعاىل :

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  

ې  ې  ې  ى  ى      ائ    ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  

ی  جئ  حئ           ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی  ېئۆئ   ۈئ  ۈئ

 ] الزخرف[خب  مب  ىب     حبمئ  ىئ  يئ  جب
فيمن خفض وعلى حملها فيمن  {الساعة}عطف على لفظ  {وقيله}ان 

                                    
 1/241جمام القران  1
 اي االعراب 2
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 نصب مع مابينهما من التباعد .
 

 ٭ ٭ ٭
 

 الباب الثاني
 وهي مثانية : 1يف شروط احلذف

اي : سّلمنا  {قالوا سالما}االول : وجود دليل عليه كما يف قوله تعاىل 
 ما .سال

الفاعل والنائبه والمشبهه  الثاني : االيكون ماحيذف كاجلزء فالحيذف

ں    ڱڱ  ڱ        ڳ   ڳ  ڳ         ڳ  ڱ    چ كقول ابن عطية يف قوله تعاىل :

ان التقدير : بئس املثل مثل القوم . فان اراد ان  ں    ڻ  ڻ    ڻ   ڻ   
اعل الحيذف . وان اراد حمذوفًا فمردود الن الف .الفاعل لفُظ : املثل 
 ضمري املثل مستبًا فأين تفسريه ؟  "بئس"تفسري املعنى وأن يف :

 فاعل وُحِذف املخصوص بالذم . "مثل القوم"والصواب ان 
الثالث : االيكون مؤّكدا . الن املؤكد مريد للطول واحلاذف مريد 

ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   چ لالختصار كقول الزجاج يف قوله تعاىل :

]طه[ ان التقدير : ان هذان هلما ساحران .  ۈئ   ۈئ  ىئۆئ  ۆئ   
 فمردود الن احلذف والتوكيد متنافيان .

                                    
النحو مع شدة اهميته ملا يبتب عليه من مسائل الحتصى يف  وهو باب كثري الشيوع يف سائر مسائل 1

 .التفسري والعقيدة والفقه واالصول 



 123 

الرابع : االيؤدي حذفه اىل اختصار املختصر فالحيذف اسم الفاعل ويبقى 
 معموله بعد حذفه النه اختصار للفعل .

اخلامس االيكون احملذوف عامال ضعيفا فالحيذف اجلار واجلامم والناصب 
 . عل االيف مواضع قوي  فيها الداللةللف

يف : أما ان   "ما"السادس : االيكون احملذوف عوضا عن شئ فالحتذف 
 "كان"منطلقًا انطلقُ  . الن اصلها : ألن كن  منطلقا انطلقُ  . فحذف  

 "ما"يف ميم  "أن"وادغم  نون "ما"وعوض عنها بت
للعمل وقطعه عنه السابع والثامن : االيؤدي احلذف اىل تهيئة العامل 

ولالمر  والاىل اعمال العامل الضعيف مع امكان اعمال العامل القوي .
االول منع البصريون حذف املفعول الثاني من  و: اكرمين واكرمته سعٌد 

 . لئال يتسله على ميد ثم يقطع عنه برفعه بالفعل االول .
 
 

 ٭ ٭ ٭
 

 الثالث بابال
ينحصر من الصور يف ذكر قواعد كلية يتخرج عليها ماال

 1اجلزئية
 

قد يعطى الشئ حكم ماأشبهه يف معناه اويف لفظه القاعدة االوىل :
 . اوفيهما

                                    
 222/ 2مغين اللبيب  1
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ڱ  ڱ  ں  چ:  فمثال االول : دخول الباء يف خرب ان كما يف قوله تعاىل 

ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ     ہ  ہ  ھ  

: اليس اهلل بقادر . النه يف معنى   ھ   ے      ے  ۓ            ۓ  ڭ    ڭ  ھھ
 .والذي سّهل ذلا التقدير تباعد مابينهما 

النافية محال هلا يف اللفظ  "ال"ومثال الثاني : توكيد املضارع بالنون بعد 

ڳ       ڳ  ڱ     ڱ  چ الناهية كما يف قوله تعاىل : "ال"على 

 ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ    ڻ

 "أفعل"فانهم منعوا  التعجب "أفعل"ومثال الثالث :  و اسم التفضيل و
يف التعجب ومنًا واصال وافادة  "أفعل"التفضيل ان يرفع الظاهر لشبهه بت 

التفضيل  "أفعل"يف التعجب لشبهه بت  "افعل"للمبالغة . واجاموا تصغري 
 وذلا  و :

  ياما أميلح غزالنًا شدّن لنا      من هؤليائكن الضال والسمر         

 

. ومن امثلته  لشئ يعطى حكم الشئ اذا جاورهان االثانية :  القاعدة
رؤسكم }باخلفض انه خفض جملاورة  {وارجِلكم  }ماقيل يف توجيه قراءة 

} . 
معنى لفظ اخر فيعطونه حكمه  قد يشربون لفظًاالثالثة : القاعدة

 .  1ويسمى تضمينًا

ٱ  ٻ  چ : وفائدته ان تؤدي كلمٌة مؤدى كلمتني . ومثاله قوله تعاىل

                                    
وهي من القواعد املهمة جدا فانها تدخل يف تفسري كثري من النصوص الشرعية فينصح باالهتمام  1

 . و قد الف يف باب التضمني كتاب كبريًا ينصح باالطالع عليهبها .
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ضمن الرفث معنى االفضاء فعدي بت  ڱ    پپ    پ  ٻ  ٻ  ٻ

ەئ  وئ      چ وامنا اصل الرفث ان يتعدى بالباء . وكذا قوله تعاىل : "اىل"

أي فلن حيرموه : أي   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ۆئوئ  ۇئ      ۇئ  ۆئ
 . فلن حيرموا ثوابه . وهلذا عدي اىل اثنني الاىل واحد

 

ئ مالغريه لتناسب بينهما انهم يغلبون على الش:  القاعدة الرابعة

 چ:  اواختالط . فلهذا قالوا : االبوين يف االب واالم ومنه قوله تعاىل

ھ  ھ  چوكحا قوله تعالى:  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  جب   

فغلب املالئكة على ابليس حتى   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ
 استثين منهم مع كونه ليس منهم .

 

ر كثرية . منها وقوعه وهو التعبري بالفعل عن امو:  القاعدة اخلامسة

ڤ  ڤ  ڤ  چ: االصل . ومنها : مشارفته كما يف قوله تعاىل 

أي  ڈ  ڃڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ
والذين يشارفون املوت وتْرك االمواج يوصون وصية . ومنها : القدرة 

أي قادرين  چ   چ  ڃ  ڃ      ڃڄ  ڃچ:  عليه كما يف قوله تعاىل 
 على االعادة .

انهم يعربون عن املاضي واملستقبل كما يعربون :  ة السادسةالقاعد
عن الشئ احلاضر قصدا الحضاره يف الذهن كأنه مشاهد . كما يف قوله 

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀ   چتعاىل : 

 ألن الم االبتداء للحال . ۀ



 122 

ان اللفظ يكون على تقدير وذلا املقدر يكون على :  القاعدة السابعة

ڱ  ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   چ: ر اخر ، وذلا  و قوله تعاىل تقدي

 . "مفبى"مؤول باالفباء واالفباء مؤول بت  "ُيفبى"فان . ڻ   ڻ    ۓ
كثريا مايغتفر يف الثواني مااليغتفر يف االوائل. فمن :  القاعدة الثامنة

 فالجيوم : .. وكل سخلتها  : كل شاة وسخلتها بدينار . ذلا 

انه يتوسع يف الظرف واجملرور مااليتوسع يف غريهما :  ة التاسعةالقاعد
. 

 -فلذلا فصلوا بهمتا الفعتل النتاقص متن معمولته  تو: كتان يف التدار        
اوعندك سعٌد جالسًا . وفعل التعجب من املتعجب منه  تو: ماأحستن يف   

 اهليجاء لقاء ليث .
 لب .وبني احلرف الناسخ ومنسوخه  و: ان حببها اخاك مصاب الق

 وبني االستفهام والقول اجلاري جمرى الظن كقول الشاعر :
 مشلي بهم ام تقول البعد حمتوما        أبعد ُبعد تقول الدار جامعة       
 

 يف تقارض اللفظني يف االحكام . : القاعدة العاشرة
يف االستتثناء بهتا كقولته     "اال"حكتم :  "غري"ولذلا امثلة . منها : اعطاء 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ    ٱ چ تعتتتاىل :

يف الوصف بها كقوله تعتاىل   "غري"حكم  "اال"واعطاء    (  ٺڀ   ٺ

 . ې  ى  ى  ائ    ائ  ەئ  ەئ    ېۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ې چ :

يف االهمتال  تو : فتان التتراه      "لو"الشرطية حكم :  "إن"ومنها : اعطاء 
 يف اجلزم كقول الشاعر : "إن"حكم  "لو"فانه يراك . واعطاء 

 الحُق االطال نهٌد ذو خصل            لو يشأ طار بها ذو منيعة        
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 يف اجلزم بها  و : "متى"حكم  "اذا"ومنها : اعطاء 
 

 واذا تصبا خصاصة فتجمل      استغن مااغناك ربا بالغنى     
 

وانته   "نها :كقول عائشة رضي اهلل تعاىل ع "اذا"محال على  "متى"واهمال 
 . 1"متى يقوم مقاما الُيسمع الناس 

 

ٹ  ٹ  ٹ  چ :  يف االعمال كقوله تعاىل "ليس"حكم  "ما"ومنها: اعطاء 

 "متا "حكم  "ليس"واعطاء  ]يوسف[ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ    ڦ           ڄ 
 .  و: ليس الطيب االاملسا "اال"يف االهمال عند انتقاض النفي بت

 
 
 
 
 
 
 
 

 ٭  ٭  ٭
 

 
 

                                    
 232طرف حديث رواه البخاري يف كتاب االذان من صحيحه رقم  1
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 واهلل تعاىل اعلم واحكم
 واحلمدهلل الذي بنعمته تتم الصاحلات

 8241وكان الفراغ من تبييضه  والزيادة عليه يف الثالث من رمضان عام 
  على يد الفقري اىل رمحة ربه البصري

 عبدالقادر شاكر 

 


